
Отчет на дейностите през

2006г. на БМЧК-Шумен



�� ПрезПрез отчетнияотчетния периодпериод МладежкияМладежкия ЧервенЧервен кръсткръст
продължипродължи своятасвоята работаработа следвайкиследвайки основнитеосновните
принципипринципи нана ЧервенокръсткотоЧервенокръсткото движениедвижение. . ЕдинЕдин отот
тяхтях ее доброволносттадоброволността. . ШуменскатаШуменската организацияорганизация нана
БМЧКБМЧК разчитаразчита нана доброволниядоброволния трудтруд ии мотивациятамотивацията
нана младитемладите хорахора, , дада помагатпомагат ии дада бъдатбъдат полезниполезни..

�� НаНа териториятатериторията нана ШуменскаШуменска областобласт додо моментамомента имаима
изградениизградени 4 4 клубаклуба сс 157 157 членовечленове нана БМЧКБМЧК , , отот тяхтях
тритри клубаклуба саса извънизвън ОбластнияОбластния центърцентър –– вв общинитеобщините
ВеликиВелики ПреславПреслав , , НовиНови ПазарПазар ии СмядовоСмядово. . 
ДоброволцитеДоброволците коитокоито членуватчленуват вв нашатанашата организацияорганизация
саса предимнопредимно вв ученическаученическа възраствъзраст, , съществувасъществува
постояннопостоянно текучествотекучество, , затовазатова нашетонашето вниманиевнимание ее
насоченонасочено къмкъм привличанепривличане нана новинови членовечленове, , 
задържанетозадържането имим вв организациятаорганизацията, , повишаванеповишаване нана
тяхнататяхната мотивациямотивация. . ПрезПрез отчетнияотчетния периодпериод бяхабяха
организираниорганизирани 3 3 обученияобучения „„ОбщиОбщи знаниязнания БЧКБЧК, , БМЧКБМЧК, , 
структураструктура ии дейностидейности”” заза новинови доброволцидоброволци. . ТоваТова
спомагаспомага заза добратадобрата приемственостприемственост, , коятокоято вв
организацияорганизация катокато БМЧКБМЧК ее задължителназадължителна..



месецимесеци

Февруари....................

Март...........................

Април..........................

Май.............................

Юни............................

Август.........................

Юли............................

Дeкември....................

Ноември.....................

Септември и Октомври



ФевруариФевруари

�� ОтбелязванеОтбелязване нана „„СветиСвети

ВалентинВалентин”” –– „„ДенДен нана

влюбенитевлюбените””

�� ОбучениеОбучение попо превенцияпревенция нана

ХИВХИВ//СПИНСПИН



МартМарт
�� ИзработванеИзработване ии
раздаванераздаване нана
мартеницимартеници

�� РаздаванеРаздаване нана
поздравителнипоздравителни
картичкикартички

�� ПревенцияПревенция ии контролконтрол
нана ХИВХИВ//СПИНСПИН

�� ОбучениеОбучение попо
лидерстволидерство ии работаработа вв
екипекип



Април
• Превенция и контрол на ХИВ/СПИН
• Подготовка за отбелязване на

„Великден”
• Раздаване на Великденски яйца на

централно място на града от
доброволците от БМЧК-гр. Шумен

• Организиране на фондонабирателна
акция за БМЧК.

• Акция за популяризиране на БМЧК
и за набиране на нови доброволци



Великден



Май

� Подготовка за стартиране на акция
за набиране на детски играчки

� Стартиране на акция за набиране на
детски играчки

� Отбелязване на 8-ми Май –
Международен ден на ЧК и ЧП

� Отбелязване на международния ден
за борба със СПИН

� Отбелязване на 24-ти Май “ден на
Славянската писменост”

� Отбелязване на 31.05. “световен ден
за борба с тютюнопушенето”



ЮниЮниЮлиЮли -- АвгустАвгуст
Отбелязване на 01.06 - “ден на детето”
Лято 2006 съвместно с ОС на БЧК

Ремонтни работи на новата предоставена стая на доброволците от

БМЧК – Шумен



СептемвриСептември -- ОктомвриОктомври

�� СбиркаСбирка заза

откриванеоткриване нана

новатановата работнаработна

годинагодина

�� ОбсъжданеОбсъждане заза

1.12.20061.12.2006гг..

�� КампанияКампания ““КнигиКниги

нана моетомоето детстводетство””



Ноември

• Обсъждане и подготвяне на
Благотворителен концерт

• Подготовка за обучение -
Oбщи знания БЧК/БМЧК на
доброволците от БМЧК-
Шумен

• Обучение на доброволците
– Общи знания БЧК/БМЧК

• Серия от обучения за
общинските клубове

• Обучение по превенция
HIV/СПИН на ромска
фондация „Искра”



Дeкември
• Отбелязване на

1.декември – Световен
ден за борба с HIV/СПИН

• Серия от обучения на
тема – превенция
HIV/СПИН

• Концерт за
разпространявне на
кампанията „Книги на
моето детство”

• Благотворителен концерт
за отбелязване на Коледа
и Нова година



1.Декември

2. в сградата на БЧК бяха
направени две обучения на тема -
превенция HIV/СПИН

1. В 9:00ч. доброволци от БМЧК-
Шумен излязоха пред театър

„Васил Друмев” и закачиха
транспарант с цел

разпространяване на 1. декември
- Световен ден за борба с
HIV/СПИН, бяха раздадени
брошури



ФОНДОНАБИРАНЕ

• През отчетният период бяха
проведени :

• Великденска
фондонабирателна акция –
събраната сума е в размер
на 54.62 лева.

• Коледни благотворителни
кампании – 88.32 лева.

• Клуба на БМЧК от СОУ
„В.Левски „ Община Нови
пазар проведе кампания за
събиране на средства за
лечението на Силвия
Богданова – бяха събрани и
предоставени на
семейството й 920 лева .



партньори

• Община Шумен

• Общински Здравен Център

• РИОКОЗ – Шумен
• Херти ООД

• Диавена

• Цитрон

• INTRACOMTrade
• Tesy
• Алкомет АД

• ПМГ “Нанчо Попович”
• Хранителни магазини “Трънчев”
• Дискотеки – нощен бар “Черна котка” и “COLUSSEUM ”
• Сем. Петрови в лицето на доброволката Надя Петрова
• Дом “Детелина” - ДОВДЛРГ



край
Благодарим Ви за вниманието!


