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Същност на БМЧК

Български младежки Червен кръст 
(БМЧК) е самостоятелна младежка 
организация в рамките на националното
дружество.
Клуб БМЧК се състои от доброволци. 
Те оказват материална помощ на децата
от детските социални заведения и 
съдействат за тяхната социализация, 
включват се в програми за подпомагане 
на бездомни деца, набират средства от 
спонсори и Фонд „Милосърдие” към 
БЧК.
БМЧК обучава младежи и дава на 
учениците основни знания за оказване 
на първа помощ, утвърждаване на 
здравословен и екологично-съобразен 
начин на живот и профилактика на 
СПИН.

                         
СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. 
Сатовча 

   Клуб БМЧК 
„Дари усмивка”

Учреден на 22.11.2010г.

Клубен координатор:
Рафие Шерифова – ученичка от 
XI клас
Зам. Координатор: Фатме 
Кьойбашиева – ученичка от X 
клас



Дейности на клуб     
БМЧК  „Дари 
усмивка”

1. Създаване на БМЧК „Дари усмивка” 
– на 22.11.2010г. и запознаване с целите
и задачите

3. Провеждане на анти – СПИН  
кампания за първи декември. 

4. На 22.12.2011г проведе акция – 
„Изложба и продажба на коледни  и 
новогодишни картички” с 
благотворителна цел. 

5. На 14.02.2011г. Клуб БМЧК „Дари 
усмивка” проведе акция – 
„Валентинки”. Всички учители и 
ученици от СОУ – Сатовча бяха 
посрещнати с валентинки и пожелания 
по случай празника Свети Валентин.

6. Акция „ Мартеници” на 28.02 – 
01.03.2011г.  доброволците от клуба 
продаваха мартенички в двора на 
училището с благотворителна цел. 

7. Акция „ Дари усмивка” на 
01.03.2011г. доброволците от клуба 
посетиха учениците от 1-4 клас в СОУ- 
Сатовча по случай Баба Марта като им 
подаряваха мартенички. 

8. Отбелязване месец на „ Екологията” –
беше отбелязан с ден, който премина в 
почистване на село Сатовча.

9. През месец май беше проведено 
обучение по ПДП на ученици от 6 и 7 
клас

10. На  06.06.2011г. клуб БМЧК проведе
обучение на ученици от 8 – 9 клас  на 
тема: Видове наркотични вещества и 
тяхното действие върху човека.

11. На 14.05.2011г. Клуб БМЧК „Дари 
усмивка” за първи път участва  в 
областно състезание по първа помощ в 
Благоевград. 

12. Акция „ Облечи дете – направи 
добро” доброволците от клуба 
събирахме дрехи и ги изпратихме в 
домове за сираци
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