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От името на туристическо дружество “Сърнена гора” - гр.Стара Загора, Паолина Пидакева изказва чрез „Фейсбук” 
искрени благодарности за бързата и компетентна помощ, която спасителна група на ПСС от Карлово с ръководител Христо 
Стаматов, и с помощта на кучето Касъл, е оказала на тяхна пострадала туристка. На слизане от х.”Хубавец” по силно 
обледените камъни младата жена се подхлъзва и получава сериозна травма.

„Благодарим ви, момчета! Бъдете живи и здрави, все така обичайте хората и доброто!” – пише в социалната мрежа.

София
16 февруари 2015 г.

На посещение в Секретариата на Българския Червен кръст бе генералният 
секретар на Австрийския Червен кръст д-р Вернер Кершбаум. По време на 
срещата му с председателя на БЧК Христо Григоров и с генералния директор 
доц. д-р Красимир Гигов бе обменена информация за дейностите и приоритетите 
на двете организации и бе обсъдено разширяване на сътрудничеството помежду 
им.

Двете национални дружества са дългогодишни партньори в множество 
инициативи и съвместни програми и в проекти на европейско ниво. БЧК и 

Продължава дългогодишната съвместна дейност между Българския и 
Австрийския Червен кръст

За проявен висок професионализъм, 
адекватна и бърза реакция при 
спасяването на 31-годишния турски 
председателят на БЧК Христо Григоров 
и председателят на клуб „Активна 
сигурност”  Стефан  Софиянски 
връчиха почетни плакети на отряда 
на Планинската спасителна служба в 
Банско, в състав Румен Баряков, Генчо 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Банско
12 февруари 2015 г.

Ден преди награждаването в София, отново спасители от отряда на ПСС в Банско, заедно с екип на ЗК „Лев Инс” АД 
и „Активна грижа”, участваха и в първата в България хеликоптерна акция за извеждане на заклещен в лавиноопасен улей 
сноубордист в района на Демянишката долина.

След локализиране на точното място, младежът с помощта на въжета безопасно е изтеглен от хеликоптера и 
транспортиран до Бъндеришка поляна. 

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ

Благодарност за спасен живот

Топалов, Петър Чолев, Атанас Уков, Иван Думанов, Методи Баненски, на екипажа на медицинския хеликоптер на ЗК „Лев Инс” 
АД и „Активна грижа” и на д-р Полина Илиева, оказала първа помощ на тежко пострадалия след нараняването. На церемонията 
присъства Мехмет Пекер - втори секретар на Посолството на Република Турция в София.

От името на ЗК „Лев Инс” АД, участниците в спасителната акция получихачек за 10 000 лева. Прочетено бе и 
благодарствено писмо от Алпер Боскурт, който вече е в добро здраве и е в родината си. В писмото младежът изразява 
своята дълбока признателност към всички, помогнали му да живее.

„При тази акция планинските спасители към БЧК, рискувайки живота си, спасиха друг един човешки живот. Това, което 
те направиха е достойно за подражание и за уважение” – заяви на церемонията Христо Григоров.
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„Обичай безопасно”

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

АЧК активно си сътрудничат в разработването и прилагането на модели за адекватни домашни грижи за хората от 
третата възраст, в подготовката на населението и доброволческите екипи за бедствия, аварии и кризи, в разнообразни 
младежки програми. 

По време на срещата бе обменен опит в сферите на дейност, включително и за подпомагане и интеграция на 
бежанци, обсъдени бяха системата на Австрийския Червен кръст за оказване на спешна медицинска помощ посредством 
парамедици-доброволци и напредъкът при въвеждането на парамедици в спешната помощ в България, механизмите 
за мобилизиране и подготовка на доброволци при бедствия, поддръжката на бедствен резерв, различни модели на 
фондонабиране и осигуряване на ресурси в двете организации и други въпроси от здравната и социалната област.

Д-р Кершбаум получи покана отново да посети България и да се запознае с работата на Планинската спасителна 
служба и Водно-спасителната служба на БЧК, които са уникални в системата на организацията. От своя страна той 
отправи покана до ръководството на БЧК за посещение в централата на Австрийския Червен кръст, за да се запознае 
на място с организацията на работа и със стандартите на подготовка в спешната медицинска помощ в Австрия.

Председателят на БЧК Христо Григоров и генералният директор доц. д-р Красимир Гигов получиха и покана за участие 
в международна среща на високо ниво през октомври, посветена на 50-та годишнина от приемането на Основните 
принципи на Червения кръст и Червения полумесец.

По  повод  14 -ти  февруари, 
Световния ден на влюбените, 
доброволците на БМЧК от цялата 
страна, подкрепени от партньорски 
организации, проведоха като част 
от Националната  АНТИСПИН 
кампания интересни инициативи и 
мащабни акции, за които се готвиха 
ентусиазирано и с много желание. 
Още в началото на месеца в арт-
ателиета започна изработването на 
червени рози, гривнички и валентинки 
със закачливи пожелания, сувенири с 
пролетни и весели мотиви. В много 
училища бяха окачени специални 
табла с информационни материали 
за превенция на ХИВ/СПИН и за 
толеран т н о  от н о ш е н ие  к ъ м 
заразените с вируса и се организираха 
лекции, презентации и дискусии, 
свързани с начините за заразяване с 
ХИВ и с други болести, предавани по 
полов път, къде става тестването 
за ХИВ, последиците от сексуално-
рисково поведение и др. 

В някои градове голяма част 
от ръчно изработените празнични 
пр ед мет и  б я ха  и з ложе н и  н а 
благотворителни базари, проведени 
бяха и фондонабирателни кампании. 
Набраните средства младите 
доброволци ще предоставят на деца 
в риск и ще използват за подпомагане 
на младежките дейности.

Кърджали Ловеч

Варна Видин

Габрово Добрич
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За деня на Свети Валентин 
доброволците украсиха с червени 
балони и сърчица кътове и шатри 
в централните градски части. Под 
мотото „Обичай безопасно”, “Можеш 
да обичаш, без да се обричаш”, „Разумни 
и в любовта”, „Запази живота, обичай 
сигурно!”, „В любовта - сигурност 
за всеки” и „Да запазим посоката, 
да продължим пътя”, те раздаваха 
на минувачите информационни 
материали, картички и презервативи.

Влюбени двойки имаха възможност 
да се снимат в рамка от сърце, да 
участват във викторини, да напишат 
послание до човека, когото обичат. 

Специално за младежите от 
Студентски град доброволците от V 
териториален център на Столичната 
организация на БМЧК бяха подготвили 
брошури с историята на празника и с 
полезна информация за превенцията 
на ХИВ/СПИН.

Лом

Пловдив

Сливен

Смолян 

Търговище

Шумен

Ямбол
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Ателиета по 
психосоциална подкрепа

Екипи на БМЧК от клуб „Добро 
сърце” в Крумовград стартираха 
ателиетата по психосоциална подкрепа 
с четвъртокласници и осмокласници 
от СОУ “Васил Левски”. До края на 
месец март доброволците си поставят 
за задача да проведат с учениците 
петнадесет сесии по темите „Емоции”, 
„Стрес” и „Взаимоотношения”.

Кърджали
9 февруари 2015 г.

Нов клуб на БМЧК

Група младежи, ентусиазирани да 
помагат на хората в нужда, сформираха 
нов клуб на БМЧК. Новите доброволци 
преминаха обучение за общи знания за 
Червения кръст и Червения полумесец. 
Първата им  акци я  бе  по  повод 
отбелязването на деня на влюбените – 14 
февруари, проведоха и фондонабирателна 
акция в гимназията, в която учат.

Видин
11 февруари 2015 г.

БМЧК уважи професионалния празник на 
телефон 112

На специално тържество, организирано в Морското казино от Регионалния 
център 112, доброволците на БМЧК поздравиха ръководството и служителите на 
спешния номер по повод професионалния им празник. В колектива има изградено 
червенокръстко дружество, членовете на което многократно подкрепят с 
участието си различни благотворителни дейности. 

Бургас
11 февруари 2015 г.

Мартенска фондонабирателна кампания

Доброволци на БМЧК и БЧК изработват мартеници още от началото на 
февруари. С тях ще се проведе фондонабирателна кампания за подпомагане на 
проекта „Топъл обяд”. Младежите ще предлагат мартениците на служители и 
работници в предприятия и фирми на Кюстендил и Дупница.

Кюстендил
февруари 2015 г.

Обучение на нови доброволци

БМЧК проведе в Нова Загора изнесено 
обучение „Доброволчески мениджмънт, 
основни знания за МФЧК/ЧП и БЧК/
БМЧК”. Участниците се запознаха 
с историята на червенокръстката 
идея и развитието й през годините, 
с мястото на БЧК в интернет 
пространството. Проведоха се и беседи 
за взаимоотношенията и етиката 
между доброволците и за привличането 
на нови съмишленици. 

Сливен 
7 - 8 февруари 2015 г.
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Дирекция “Връзки с обществеността, 
маркетинг, фондонабиране и издателска дейност”

Материали: Валя Горанова
графичен дизайн: Майя Маслинкова

Тел: 81 64 721, 81 64 866
e-mail: pressoffice@redcross.bg

www.redcross.bg

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

Курс по първа помощ на работното място

БЧК проведе обучение по първа долекарска помощ на работното място за работници и служители от няколко строителни 
фирми. Инициативата е на Ямболската червенокръстка организация и беше реализирана със съдействието на Камарата на 
строителите в България и на нейния председател за областта инж. Петя Петрова. По време на обучението участниците 
усвояваха теоретични знания и практически умения по оказване на първа помощ при различни видове производствени 
злополуки. Лекторът д-р Панайот Попов даде възможност на участниците да дискутират по специфични за дейността в 
строителните фирми въпроси, свързани с мерките за справяне при наранявания.

Ямбол
11 февруари 2015 г.

Специална награда за възрастни доброволци на БЧК

Празникът  на  сланината  и 
греяната ракия в Априлци е един 
от най-атрактивните през зимния 
сезон. И тази година за пореден път 
балканджиите представиха една от 
силните си страни – умението да 
посрещат гости и да ги черпят със 
сланина и с греяна ракия.

На централния площад в китното 
градче домакините бяха организирали 

Ловеч
февруари 2015 г.

кулинарни състезания и изложби. Възрастните доброволци на БЧК от Ловеч участваха в тях и грабнаха специална награда 
със свои шедьоври – салати.

Празникът беше съпроводен с песни, танци и прекрасно настроение.

ДОБРОВОЛЧЕСТВО

Съвместна инициатива

Областната организация на БЧК и 
фирма „Ригли България” ЕООД проведоха 
доброволчески акции в подкрепа на 
уязвими хора.

В кампанията „SOS! Час внимание!” 
екип от 10 души беше в помощ на 
самотни възрастни хора по домовете им.

„Подготовка за реагиране при 

Пловдив
13 февруари 2015 г.

бедствени и кризисни ситуации” беше втората група дейности, в която участваха 25 човека от фирмата. Те помогнаха при 
подреждането на складовете с бедствения резерв на организацията.

Участниците в акциите получиха сертификати за положен доброволчески труд лично от певицата Ивана, която е лице на 
кампанията. 


