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 Избрах тази тема, 
защото ме върна в 
моите спомени. На 
30май 2016г. 
участвах в 
съзтезание 
Български Червен 
кръст в София. 
Спечелих награди и 
медал. Беше много 
приятно изживяване 
за мен и ще го помня 
винаги.  



 Всяка година на 8май милиони хора честват-

Световния ден на Червения кръст и Червения 

полумесец.  



1. ИСТОРИЯ

 На 8май 1828г. е роден Анри 
Дюнан в Женева. Миротворната 
дейност на Червения кръст започва 
през 1859г. – създател е 
швейцарския бизнесмен Анри 
Дюнан. Той откликва на 
страданията на повече от 40000 
ранени и загиващи войници в 
битката при Солферино в областта 
Ломбардия(Италия). През 1862г. 
Анри Дюнан написва книгата 
Спомен за „Солферино“. До 1864г. 
12 страни създател организация, 
станала изветна по-късно като 
международен комитет на 
Червения кръст.  



 През същата година 
създава и приема 
Първата Женевска 
конвенция за 
подобряване участта на 
ранените и болни 
войници. Впоследствие 
се изработват още 3 
конвенции. По-късно се 
създават над 178 
национални дружества 
на Червения кръст и 
Червения полумесец.   



2. БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

 Български Червен кръст е 

създаден през 1878г. С 

утвърждаването на устава от 

княз Александър на 

20.09.1885г. През 1900г. се 

открива училище за 

милосърдни сестри, създава 

се болница „Червен кръст“ 

днес е изветна като 

„Пирогов“.



Доброволци





3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА

МЕЖДУНАРОДНОТО ДВЕЖЕНИЕ:

 (Приети са на 20 Международна конференция 

през 1965г. във Виена) са:

1)Безпристрастност: Движението не прави 

разлика между държавна принадлежност, раса, 

религия, социално положение и политическа 

принадлежност. То полага усилия единствено за 

оказване на помощ на хората според размера на 

тяхната беда, като се отдава предпочитание на 

най-неотложните случаи.   



2) Хуманизъм: Международното движение 

полага усилия да защитава човешкия живот на 

международно и национално равнище, да 

поддържа високо страхопочитанието пред 

човека; то насърчава взаимното разбирателство, 

дружбата, сътрудничеството и трайния мир 

между народите.   



3)Неутралност: За да запази общото доверие към 

себе си, движението във всички времена се 

въздържа от участие във враждебни действия, 

като и в политически, расови, религиозни и 

иделогически разногласия.

4)Независимост: Движението е назависимо. 

Трябва да запазят своята самостоятелност, която 

им позволява по всяко време да действат според  

принципите на Движението.     



5)Доброволност: Двежението залага на 

доброволната и безкористна помощ.

6)Единство: В една страна може да има само 

едно дружество на Червения кръст или на 

Червения полумесец. То трябва да бъде открито 

за всички и да разпростре своята хуманитарна 

дейност над цялата територия.



7)Универсалност: Международното движение, в 

което всички дружества имат еднакви права и са 

задължени да си помагат взаимно, е 

разпространено по целия свят. 



4. ФУНКЦИИ:

1)Защитна- във воелно време. 

2)Отличителна- в мирновременна обстановка. 

Има над 97милиона доброволци. Както и днес в 

борбата с разпространението на пандемия 

COVID-19, са на предната линия на 

хуманитарна дейност: предоставят медицинска 

помощ, психосоциална подкрепа, работят в 

извънредни ситуации, помагат на най-уязвимите 

групи на обществото. Те са мерило за най-висока 

нравственост,  отговорност и доброволност. 



5. ЕМБЛЕМА:- ЧЕРВЕН КРЪСТ НА БЯЛ

ФОН.



6. ЦЕЛ:

 Нейните членове са от цял 
свят и участват на доброволен 
принцип. Създадена е с цел 
да защитава живота и 
здравето на хората, както и 
да гарантира зачитането на 
правата на всички човешки 
същества. Нейна цел е да 
намалява, облекчава и по-
възможност да предотвратява 
човешкото страдание. Също 
така се стреми да намали 
всеки вид дискриминация, 
основана на националност, 
раса, пол, сексуална 
ориентация, полова 
идентичност, религиозни 
вярвания, класа или 
политически убеждения.  



Благодаря за вниманието!


