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Председателят на БЧК акад. Христо Григоров, беше удостоен с национален златен приз 
„Човешки ресурси“ 2016. Наградата е за цялостен принос в полза на хората, родолюбие и 
съпричастност към мисията на „Национален български университет - трета възраст“.

Националният златен приз „Човешки ресурси“ се присъжда от фондация „Човешките ресурси 
в България и евроинтеграцията“, Национално сдружение на организациите за социални услуги 
и списание „Човшки ресурси“ на личности, които в сферата на своята професионална дейност 
имат най-голям принос за непрекъснатото професионално усъвършенстване и ефективното 
управление на човешкия потенциал, за внедрените иновации в тази област и за подобряване 
качеството и производителността на труда в звената и институциите, които ръководят.

Национален златен приз „Човешки ресурси“ 2016 получи председателят на БЧК

ПРИЗНАНИЕ

Медиен форум “Когато обществото срещна бежанците“

По повод Международния ден на бежанеца, Българският Червен кръст и 
Върховният комисариат за бежанците към ООН организираха медиен форум 
„Когато обществото срещна бежанците“ в клуб „Перото“ в НДК.

Официални гости на събитието бяха вицепрезидентът на Р България 
Илияна Йотова, представителят на ВКБООН за България Матайс льо Рут 
и председателят на Българския Червен кръст – акад. Христо Григоров. 
Журналисти, медийни експерти, хора на изкуството и социолози 
коментираха  основните проблеми на бежанците и нагласите на обществото 
към тях. Водещ на събитието беше Марина Евгениева, журналист в btv.

При откриването на форума Матайс льо Рут, представител на ВКБООН 

20 юни 2017 г.

Целта на наградите в различните категории е да се утвърди разбирането, че хората са най-ценният капитал, да се насърчат добрите практики в сферата 
на управлението и развитието на човешките ресурси.

СВЕТОВЕН ДЕН НА БЕЖАНЕЦА

София
20 юни 2017 г.
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за България посочи, че 65,5 млн. души са напуснали родните си места. „Не можем да празнуваме факта, че половината от всички бежанци са деца. Не 
можем да празнуваме многобройните пречки, пред които бежанците са изправени в търсене на сигурност към Европа“. На всеки три секунди един човек 
е принуден да напусне родното си място, каза още льо Рут. Размерът на разместването на огромна група хора е безпрецедентен от Втората световна война, 
но това е и причината, поради която всички страни трябва да се обединят за справяне със ситуацията, допълни той. По думите му повече от половината 
от бежанците са с почти никакъв или много нисък доход. Матайс льо Рут призова да не виним бежанците, защото проблемът е във войната.

За съжаление България е в първата петица по трафик на хора, каза вицепрезидентът Илияна Йотова. В медиите липсват разследвания за трафикантските 
мрежи и почти не се говори за голямата роля на гражданския сектор, допълни тя. Не само че медиите формираха до голяма степен общественото мнение 
за бежанската криза, но до голяма степен те предопределиха и политическите решения на националните и европейските институции.

По думите на вицепрезидента днес Европа е разделена както никога досега - на страни, спазващи принципа на солидарност, и на други, които 
категорично отказаха да възприемат тази политика. “Европа заприлича на крепост, в която правата на едните са по-важни отколкото на другите, които 
идват. Днес 70 на сто от публикациите за бежанците са посветени на темата сигурност... Медиите създадоха до голяма степен страховете, не съзнателно, 
а защото информираха, но не обясняваха събитията. После се опитаха да унищожат същите страхове, но вече бе много късно“, каза тя. Тогава политиците 
съсредоточиха усилията си на тема сигурност, появи се споразумението с Турция, което прекъсна пътя на бежанците към Европа, а тяхната съдба неправилно 
се интерпретира. Те се представят единствено като световна заплаха. „За съжаление разказът за човешките трагедии беше изместен от разказа за оградите. 
Тази ограда не беше построена, за да бъде ограда и препятствие пред хората, които бягат от войните, от конфликтите, тя наистина беше едно съоръжение, 
което да накара тези хора да минават легално през нашата граница и да получат помощта, от която се нуждаят“. Вицепрезидентът призова за по-широка 
обществена дискусия по проблемите на бежанците, за да се вземат правилни решения.

Председателят на БЧК - Христо Григоров подчерта, че присъствието на Илияна Йотова на форума показва ангажимента на държавата към проблема. 
Според него бежанската криза по отношение на България е контролируема в рамките на тези обеми, които имаме. Акад. Григоров посочи, че от БЧК 
първи са подали ръка на бежанците. „Ще продължим да помагаме, защото те са също хора като нас, не са по-различни от нас и затова медиите, хората 
на изкуството, неправителственият сектор ще продължим да работим заедно за промяна на обществени нагласи, за изкореняване на ксенофобски и 
нетолерантни изяви, за да докажем своята съпричастност към демократичните принципи и ценности“, каза още той.

В програмата на медийния форум бяха обсъдени и дискутирани ролята на медиите в бежанската ситуация, каква информация подават към обществото 
и къде минава червената линия пред провокирането на негативно отношение.

Участниците в първия панел - Надежда Узунова (Нова TВ), Лора Филева (в. Дневник), Емил Милдов (БНТ), Уляна Пръмова (БТА), Полина Ботева (БТВ), 
Георги Милков (в. 24 часа) говориха и относно отговорността на медиите по темата.

По време на втория панел “Общество и бежанци“ водещата Добрина 
Чешмеджиева (БНТ) и участниците Милена Фучеджиева (BG ON AIR), Милена 
Кънева (режисьор), Йоанна Захариева (певица), Валери Александров 
(художник) и Димитър Бонгалов (институция на Омбудсмана) коментираха 
как обществото реагира на бежанския проблем, готови ли сме да помагнем 
и как нашата реакция към бежанците говори за самите нас.

Представители на заинтересовани институции - Мариана Стоянова (БЧК), 
Петя Караянева (ВКБООН), Милена Харизанова (УНИЦЕФ), Линда Ауанис 
(Съвет на жените бежанки) дискутираха какво обществото и държавата 
могат да направят заедно и апелираха за обединение на усилията при 
изработване на стратегия за успешно интегриране на бежанците.

По повод Световния ден на бежанеца вечерта фасадата на НДК беше 
осветена в цветовете на Червения кръст - бяло и червено.
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По повод проведения в НДК медиен форум “Когато обществото 
срещна бежанците“ в Международния ден на бежанеца Матайс льо 
Рут, представител на ВКБООН за България и Линда Ауанис, председател 
на Съвета на жените бежанки в България, изпратиха своите сърдечни 
благодарности на БЧК за доверието и подкрепата в савместната мисия за 
подпомагане интеграцията на бежанците и търсещите закрила в България. 
„ С Ваша помощ създаваме по-добра среда за спазване правото на хуманно 
и справедливо отношение и гарантиране на равни права независимо 
от раса, социално положение, религия, пол и националност“ се казва в 
благодарствената грамота.

Благодарствена грамота за БЧК 

Празник за бежанците

Харманли
20 юни 2017 г.

София
юни 2017 г.

Ръководството на РПЦ-Харманли съвместно с БЧК организираха тържество за хората, потърсили закрила. Деца и младежи от Афганистан, Сирия и 
Иран участваха в програмата с песни и танци. Изпълнени бяха и националните химни на страните им. Доброволци на БМЧК направиха демонстрация 
по оказване на ПДП.

Гости на събитието бяха холандският посланик г-н Том ван Оорсхот, директорът на РПЦ – Харманли г-н Славчо Янев, директорът на дирекция „Социални 
дейности и адаптация“ към ДАБ г-жа Янита Манолова и директорът на дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“ към ДАБ г-жа 
Лилия Иванова.

След тържеството беше проведена среща между г-н Том ван Оорсхот и представители на БЧК – Хасково, МОМ, БХК и ВКБООН, на която бяха обсъдени 
проблемите в РПЦ – Харманли.

Посланикът изрази специална благодарност за работата на БЧК, като оцени и доброто сътрудничество между НПО в РПЦ – Харманли.
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ОблС на БЧК - Бургас и Сдружение SOS-ПТП стартираха кампанията 
“Избирам живота”. В рамките на един месец специалисти от областната 
структура на БЧК изнесоха лекции в часовете по ПДП, които са задължителни 
за бъдещите шофьори на МПС. 

Статистиката показва, че за младите водачи опасността от участие 
в ПТП е до четири пъти по-голяма от тази на шофьорите с опит. Именно 
поради тази причина двете организации са категорични, че тези лекции 
са от изключителна полза за бъдещите шофьори. 

В обучението участва и една интересна личност, наречена “Посланик 
на живота”. В тази роля влезе момиче, член на Сдружение SOS-ПТП, което 

Бургас
юни 2017 г.

Лекции по ПДП за бъдещи шофьори

На редовно заседание на Управителния съвет на Националното сдружение 
на общините в Република България д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален 
директор на БЧК представи дейността на центровете „Домашни грижи“ в област 
Враца, както и постигнатите резултати в проект „Домашни грижи за независим 
и достоен живот“. На заседанието, освен членовете на УС, присъства и доц. д-р 
Гинка Чавдарова – изп. директор на НСОРБ.

Огромен интерес сред членовете на УС предизвика информацията за 
интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда, предоставяни от БЧК 

Представяне на услугата „Домашни грижи“ пред Националното сдружение на общините

Враца
20 юни 2017 г.

в област Враца, с оглед предизвикателствата, които стоят пред общините при посрещането на нуждите на нарастващия брой възрастни и нуждаещи се. Предстоят 
допълнителни разговори между БЧК и НСОРБ с цел намиране на механизъм за разпространение на модела и в други общини на страната.  

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

преди няколко години е претърпяло много тежка катастрофа с изключително сериозни наранявания. В момента тя все още се възстановява, и с всеки 
изминал ден показва невероятна воля за живот. Момичето разказа на младите шофьори какво преживява човек, който попадне в ПТП и как може да 
намери сили да се пребори с последствията. 

Пловдив
23 юни 2017 г.
Кръгла маса на тема “Ролята на възрастните хора в обществото” 

беше проведена от ОблС на БЧК-Пловдив. Срещата беше открита от 
Таня Георгиева, директор на ОблС на БЧК-Пловдив. Маргарита Василева 
представи дейността на доброволците на БЧК по проект “Повишаване 
информираността на обществото по проблемите на възрастните хора”. 
Омбудсманът на Пловдив, инж. Борислав Стаматов, Мария Славска от 
дирекция „Социално подпомагане“ и Пенка Чаушева - главен експерт в 

“Ролята на възрастните хора в обществото”

дирекция „Социална политика“ към община Пловдив, представиха направленията, в които работят и как могат да бъдат полезни на възрастните хора. 
Представителите на институциите изслушаха поставените въпроси, свързани с различните европейски програми, насочени към подпомагане на хората 
от третата възраст. Обсъдени бяха съвместни инициативи за Европейския ден на възрастните хора - 1 октомври.

Заедно с деца от СОУ “Любен Каравелов” с ръководител Георги Найденов празникът “Еньовден” беше отбелязан с песни, китка свежи билки и много 
настроение.
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Казанлък, обл. Стара Загора
22 юни 2017 г.
Секретариатът на ОблС на БЧК – Стара Загора организира и проведе 

информационна среща с кметове от община Казанлък за осъществяване 
на съпътстващи мерки по Процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни 
продукти - 2016”. 

Срещата се проведе в залата на ОбщС на БЧК – Казанлък. В нея 
участваха кметове и кметски наместници от общината, с които ОблС на 

Ямбол
юни 2017 г.

Групови и индивидуални консултации 

ОблС на БЧК – Ямбол провежда групови и индивидуални консултации 
по Съпътстващи мерки по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ – Предоставяне на индивидуални пакети хранителни 
продукти – 2016г. 

Дейностите по съпътстващи мерки включват раздаване на листовки, 
предоставяне на индивидуални и групови консултации по темите: 
консултиране за балансиран режим на хранене, консултиране за 
управление на семейния бюджет, насочване на целевите групи за отпускане 
на социални помощи и предоставяне на социални услуги в общността и 
резидентен тип, информиране за предоставените услуги, финансирани 
от Европейския социален фонд, превенция на социалното изключване на 
деца, подготовка за реакция при бедствия.

Кърджали
юни 2017 г.

Приключи раздаването на хранителните продукти от първия допълнителен транш по Оперативна 
програма за храни и/или основно материално подпомагане от ФЕПНЛ- 2016 година за ползвателите на 
социални услуги - дневни центрове и защитени жилища, на територията на Кърджалийска област.

Всички 198 бенефициенти от целевата група по списъците, предоставени на БЧК от дирекциите „Социално 
подпомагане“, получиха индивидуалния си хранителен пакет.

Доставката беше извършена на място с транспорт на ОблС на БЧК- Кърджали до 20-те социални 
институции от седемте общини на областта. Служители на секретариата и доброволци на БЧК осъществяваха 
и съпътстващи мерки, свързани с информиране на потребителите на социалните услуги за действия при 
бедствия и здравословен режим на хранене.

Приключи подпомагането по европейската хранителна програма

Информационна среща с кметове 

БЧК – Стара Загора от години активно работи за подпомагане на най-уязвимите хора в общността. 
Директорът на секретариата на ОблС на БЧК – Стара Загора и координатор на програмата, Стефка Абаджиева, представи теми, свързани с реализиране 

на програмата, като посочи целите и задачите на БЧК при осъществяване на съпътстващите мерки, които са важна част от нея. 
По време на срещата всички участници споделиха наболели проблеми и конкретни казуси от дейността до момента. Накрая всички се обединиха в 

обща позиция за съвместна работа в помощ на нуждаещите се.  

По време на консултациите специалисти от областната структура на БЧК- Ямбол запознават хората с полезна информация. Най-голям интерес 
предизвикват темите, свързани със здравословно хранене и превенция на телефонните измами. Благодарение на информацията, която получават за 
най-актуалните механизми и схеми, по които действат измамниците, възрастните хора са подавали своевременно сигнали на полицията. С тяхна помощ 
към момента в общините Ямбол и Тунджа има най-много задържани телефонни измамници.

Успоредно с груповите и индивидуалните консултациите, БЧК реализира Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, 
която се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.
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Община Димитровград съвместно с ОблС на БЧК – Хасково организираха 
празник на басейн „Химик” в града, с който се откри плувно лято 2017. 
Инструкторът по водно спасяване Димчо Димов и млади спасители 
показаха техники за водно спасяване. Ученическият екип по първа помощ 
към СУ „Любен Каравелов” Димитровград демонстрира оказване на първа 
долекарска помощ. Плувният празник продължи с музикални изпълнения, 
танци, викторина с награди и скокове във вода. 

Откриха плувно лято 2017

Димитровград
21 юни 2017 г.

Седмицата на водното спасяване във Враца завърши с празник, 
организиран от ОблС на БЧК Враца съвместно с клуба по водни спортове. 
Членове на дружеството на водните спасители, представители на 
дружество млад спасител и много деца демонстрираха техники със и без 
специални спасителни средства, оказване на първа долекарска помощ и 
транспортиране на пострадал. Демонстрацията беше направена пред много 
гости, родители и млади плувци. Всички родители получиха наръчника 
„Дръж под око”.

Враца
юни 2017 г.

Асеновград
10-11 юни 2017 г.
В местността Белинташ, община Асеновград, в рамките на европейския проект „REcheck“ беше проведено двудневно обучение на доброволци от 

ДЕРБАК и МАЕ към областната организация на БЧК – Пловдив. Целта на обучението беше доброволците да се запознаят с разработената методика и 
електронния инструмент „REcheck“ за оценка на готовността на домакинствата за ситуации на бедствия и през следващите месеци да проведат реални 
занятия с граждани от Пловдив.

Обучаващи бяха Васил Гурев, ръководител на НЕРБАК и Петър Йовков от дирекция Международно сътрудничество и програми към НС на БЧК, 
координатор на проекта. В обучението участваха г-жа Таня Георгиева, директор на Секретариата и специалисти от ОблС на БЧК Пловдив, както и г-н Костадин 
Пейчинов от община Пловдив, ръководител на доброволното формирование „Пловдив 112“.

Г-жа Георгиева и г-н Пейчинов представиха функциите и дейността на двата вида доброволни структури – ДЕРБАК към БЧК и доброволното формирование 
към община Пловдив, с потенциал за укрепване на сътрудничеството при бедствия, аварии и кризи.

В рамките на обучението бяха разяснени следните теми: информираността за съществуващите рискове при бедствия, готовността на семействата за 
евакуация или изолиране в дома, нужния семеен резерв за справяне при бедствия с продължително нефункциониращи комунални услуги, семеен план за 
комуникация, бедствен комплект за бърза евакуация, умения и наличности за оказване на първа помощ, план за взаимопомощ между съседите и други. 

През първия ден на обучението участниците упражняваха методиката за оценка на устойчивостта, чрез изготвените по проекта седем тематични 
модула във вид на въпросници, а през втория проведоха серии от оценки изцяло в електронен вид, посредством електронния инструмент „REcheck“.

Празник на водното спасяване

Обучение на доброволци за оценка на семейната готовност при бедствия

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЯ

p.yovkov
Highlight
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Доброволци от БМЧК участваха в инициативата „Забавно лято“

Стара Загора
24 юни 2017 г.
За седма поредна година в Стара Загора, се проведе състезанието 

„Младите водачи реагират“. Служители от ОблС на БЧК и доброволци от 
БМЧК бяха съорганизатори на инициативата в партньорство с община 
Стара Загора, младежки общински съвет, ОД на МВР в града, КАТ „Пътна 
полиция” и център за подкрепа за личностно развитие.

Участниците в състезанието трябваше да покажат уменията си зад 
волана и да преминат теоретична и практична част на пункта по първа 
долекарска помощ. Квалифициран лекар проверяваше тестовете и 
наблюдаваше за правилното изпълнение на практическата задача.

Победител в този етап от състезанието стана Христо Иванов Иванов с 
0 наказателни точки.

Традиционна среща с абитуриентите - доброволци на Столичната организация на БМЧК

С много настроение премина празничната среща на ръководствата 
на Столичната организация на БЧК и БМЧК с доброволците - зрелостници. 
Водещи на срещата бяха Михаела Богданова – координатор на младежката 
организация-София и Мария Христова – зам. координатор, които  
поздравиха присъстващите и им благодариха за тяхната всеотдайност  
към червенокръстката кауза. Директорът на Столичната организация на 
БЧК г-жа Петранка Недялкова пожела „На добър час” на всички и изрази 
надеждата си, че те ще продължат да са част от голямото семейство на 
столичната младежка червенокръстка организация.  

София
юни 2017 г.

Центърът за работа с доброволци към регионалната библиотека 
„Проф. Беню Цонев” , БМЧК и информационен център към община Ловеч 
стартираха „Забавно лято” в квартал „Червен бряг”, като превърнаха деня  
в истински празник за момчета и момичета.

Градинката до СУ „Тодор Кирков” беше огласена от смях и веселие, 
които съпътстваха богатата на изненади програма. Деца и доброволци се 
включиха в забавната инициатива с рисуване, оцветяване, игри, танци и 
много настроение. В спортните състезания, за които имаше много желаещи 
се включиха и родителите. 

Ловеч
22 юни 2017 г.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Състезание за млади шофьори

Всеки от зрелостниците разказа какво е за него БМЧК, а малкият подарък, който получиха носи девиза, обединявал делата им през изминалите 
години „Заедно ще направим това, което сами не можем”. 

Доброволците на БЧК не спираха да окуражават участниците, да помагат в състезанията и танците, да се грижат за доброто настроение на всички. 
Малки и големи се редяха на опашка, за да бъдат нарисувани с боички и да се обличат в костюми на приказни герои.

Родителите бяха запознати с информационни материали за основните неща, необходими да се вземат при бедствие, правила за оказване на първа 
долекарска помощ и как се става доброволец на БМЧК.

„Забавно лято” се провежда от 2008 година по инициатива на центъра за работа с доброволци към регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев”, 
сдружение „Знание” и Lovech today. Доброволците на БМЧК се вклюиха в инициативата за трета година. 
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БМЧК организира благотворителен базар

Демонстрация по първа помощ

Доброволци от БМЧК – Елхово организираха благотворителен базар, 
в рамките на проекта “Обучи се добре, зарадвай някое дете!”. Младежите 
предлагаха ръчно изработени картички, гривни и различни други сувенири. 
Сумата, събрана от благотворителната инициатива, ще бъде използвана за 
подпомагане на деца в неравностойно положение. Жителите и гостите на  
Елхово подкрепиха благородната кауза на доброволците.

Елхово, обл. Ямбол
юни 2017 г.

В корпоративния Ден за безопасност на служителите от „Имерис 
минералс България“ АД доброволците на Младежкия авариен екип на 
БЧК – Кърджали и ученически екипи от СУ “Отец Паисий“ и ПГПЧЕ „Христо 
Ботев“ участваха в демонстрация по оказване на първа долекарска  помощ.  

Заводът за бентонит в Кърджали е част от френската индустриална 
група „Imerys“. В презентациите и обучителните модули бяха обменени 
знания и добри практики между българските служители и техните гръцки и 
френски колеги. Доброволците на БМЧК демонстрираха умения по оказване 
на първа помощ на пострадали при пътнотранспортно произшествие, 
включващи обработка на рани, реанимация, счупване в основата на 
черепа и шок.

Демонстрацията на младите доброволци беше високо оценена от 
ръководството и служителите на завода, а изпълнителният директор 
Юлияна Марева благодари на БЧК за традиционното и ползотворно 
сътрудничество.

Кърджали
22 юни 2017 г.

Дарение на център за деца с увреждания

Детски книжки и играчки дариха на дневния център за деца с увреждания 
в Казанлък доброволците на БМЧК Стара Загора. Те бяха събрани по време 
на дарителска кампания по повод Международния ден на детето - 1-ви юни. 
Децата от дома благодариха за получените подаръци на доброволците от БМЧК 
и ги поканиха отново да посетят дневния център в града. 

Стара Загора
22 юни 2017 г.

Одобрен проект за финансиране на БМЧК

ОблС на БМЧК - Стара Загора кандидатства за финансова помощ от 
младежка банка с проекта „ИГРАЙ СПОКОЙНО - БЪДИ ПОДГОТВЕН!“ по първа 
долекарска помощ.  За втора поредна година проект на младежката структура 
на БЧК в областта е сред одобрените за финансиране.  

Стара Загора
юни 2017 г.
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БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

БМЧК раздаде топли дрехи на семейства в риск 

Джебел, обл. Кърджали
20 юни 2017 г.
За втора поредна година доброволците на БМЧК от клуб “Да имаш 

голямо сърце не тежи” към ПГ “Руска Пеева” - Джебел организираха 
кампания “Топла дреха”.

Много дарители от града откликнаха на инициативата. Събраните 
дрехи, обувки и играчки бяха предоставени на 20 семейства в риск от 
общината.

Кампания против зависимостите

Доброволците от БМЧК Враца стартираха кампания „Седмица против 
зависимостите“. В инициативата бяха включени поредица събития, 
предназначени предимно за младите хора от областта. Първият ден в 
Професионалната гимназия по транспорт „Коста Петров“ – Борован, бяха 
изнесени 3 лекции на IX, X и XI клас. Лекторът Павел Тодоров разясняваше  
вредата от употребата на наркотиците, как да се предпазят от тях, как да 
разпознават наркозависими хора, как дрогата въздейства на организма и 
психиката, каква е разликата между експеримента и зависимостта и т.н. 

На следващия ден такова занятие беше проведено с ученици от СУ „Христо 

Враца
19-26 юни 2017 г.

Ботев“ – Враца от V до VIII клас. Дискусия по темата в рамките на два часа беше проведена и с участниците от областния преглед на УЕПП. 
В актовата зала на СУ „Васил Кънчов“ в областния град бяха събрани ученици от деветите класове, на които лекторите Павел Тодоров и Нура Фаделова 

проведоха занятие на същата тема, като в него участваха и зам.-директорът на врачанското РЗИ и медицинският специалист на училището. Във всички занятия 
бяха включени и прожекции на филми, предоставени от РЗИ Враца и печатни материали, предоставени от Превантивно-информационен център Враца. 

На 26 юни, когато е Международния ден за борба с нелегалния трафик на наркотици, „Седмицата против зависимостите“ ще приключи с конференция, в 
която ще участват кметът на Враца - Калин Каменов, Негово Високопреосвещенство Митрополит Григорий, ПИЦ Враца, РЗИ Враца и др. 

Дарение за деца в нужда
Ямбол
юни 2017 г.
ОблС на БЧК – Ямбол получи дарение в размер на 670 лв за деца в нужда 

чрез фонд „Милосърдие“. Семейство Ивайло и Симона Григорови са дарили 
парите, които са събрали на сватбеното си тържество. Молбата на младите 
е била вместо цветя, гостите да даряват сумата в касичка на БЧК. Семейство 
Григорови са пожелали със средствата да бъдат подпомогнати  деца в нужда. 

Д-р Антоанета Антонова, председател но ОблС на БЧК – Ямбол благодари 
на дарителите за хуманния им жест и пожела да има повече хора с добри 
сърца, като тях.

Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране”
Материали: Татяна Кръстева; 

графичен дизайн: Майя Маслинкова;
Тел: 02 49 23 055; 02 49 23 057
e-mail: pressoffice@redcross.bg

www.redcross.bg


