
Как да основа клуб на Младежкия Червен кръст? 

 

Какво е клуб на БМЧК? 

Представи си , че си прекарваш страхотно в компанията на най-добрите си приятели, като в 

същото време помагаш в общността! Ето това ще правиш, ако основеш клуб на БМЧК.  

Клубовете на БМЧК могат да се изграждат в учебните заведения, по месторабота, 

местоживеене, по интереси и други, по желание на членовете, а всеки клуб се състои от не по-

малко от 5 души. По този начин освен че ще получиш шанс да се обучаваш и да развиваш 

лидерските си умения, ще можеш да организираш различни акции и кампании, насочени към 

нуждаещите се. Ще планираш и участваш в изпълнението на проекти, свързани с опазване 

живота и здравето на човека, подготовката при бедствия, кръводаряването, благотворителност 

в помощ на уязвими лица и оказване на първа долекарска помощ и психосоциална подкрепа. 

 

Основаване на клуб на БМЧК – стъпка по стъпка 

 Като за начало привлечи няколко (3-6) души, които да ти помагат. 

 Намери някой от твоето училище, с когото да се посъветваш (учител, училищният 

психолог/педагогическият съветник, мед.сестра и т.н.) и който да помага на дейностите 

на клуба – хубаво е да има опит в работата с млади хора и организирането на различни 

мероприятия. В идеалния случай твоят ментор ще познава и подкрепя дейностите на 

Червения кръст. 

Сертификатите, придобити в резултат на Червенокръстки обучения и тренинги, са плюс 

в твоята автобиография. Участието в различни доброволчески дейности играе 

съществена роля при кандидатстването в университет в чужбина, при търсенето на 

работа и т.н. 

 Свържи се със специалист от местната Червенокръстка структура, който отговаря за 

младежката дейност или областния координатор. Посети регионалния офис на БЧК и 

научи повече подробности относно това как функционира един младежки 

Червенокръстки клуб, попълнете формуляр за учредяване на клуб и заедно изгответе 

визия и план за дейността на клуба. Клубът вече е регистриран, остава само 

периодично да се попълва и обновява базата данни за членовете му. 

 Получи одобрение от твоето училище в лицето на директора/или друго отговорно 

лице/. Това е особено необходимо, ако желаеш да получиш подкрепа и спонсорство за 

да развиваш дейностите на клуба на територията на твоето учебно заведение, както и 

да ползваш място, където да се провеждат сбирките на клуба. 

 Проведи първата регулярна сбирка на клуба, покани и специалиста/областния 

координатор да присъстват на срещата. Започни регистрация на желаещите да членуват 

в клуба (до 25 души). Направете брейнсторминг и набележете идеи за дейности на 

клуба. Те трябва да съвпадат с основните направления на дейност на Областната 

Червенокръстка организация, мисията и принципите на Международното движение на 

Червения кръст и Червения полумесец 



 Изготви контакт-листа с телефоните на всички членове на клуба! 

 Подгответе се за избори. Информирайте всички членове на клуба за свободните 

ръководни позиции и съберете кандидатури, насрочете дата за провеждане на 

изборите. 

 И накрая: не забравяйте да поддържате връзка с местния офис на БЧК и да 

информирате специалиста и областния ви координатор за всички предстоящи дейности 

и взети решения! 

Благодарим ти за проявения интерес! 

 

Регистрирани клубове на БМЧК-Бургас към 08.2018г. 

- Клуб Социално-помощна дейност 

- Клуб Първа помощ 

- Клуб Здравна просвета 

- Клуб Екология 

- Клуб към АЕГ „Гео Милев“ Бургас 

- Клуб към НЕГ „Гьоте“ Бургас 

- Клуб към Търговска гимназия Бургас 

- Клуб на БМЧК към СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Царево 

- Клуб на БМЧК към СУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Карнобат 

- Клуб на БМЧК към СУ „Хр.Ботев“ гр.Айтос 

- Клуб на БМЧК към СУ „Л.Каравелов“ гр.Несебър 

- Клуб на БМЧК към СУ „Хр.Ботев“  гр.Сунгурларе 

 

 


