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5 - 18 август 2015 г.

НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА СПАСЕНИЕТО
БЧК се преклони пред паметта на загиналите спасители
София
14 август 2015 г.

С едноминутно мълчание и вой на сирените на линейки, точно в 12.00 часа пред Военномедицинска академия бе почетена
паметта на загиналите при спасяване на човешки живот медици. Представители на БЧК, под ръководството на зам.генералния директор Славита Джамбазова, се включиха в отбелязването на Деня на спасението заедно с Министерство
на здравеопазването, Български лекарски съюз, Военномедицинска академия, в. „Български лекар” и др.
„На 15 август 1963 г. д-р Стефан Черкезов спасява 47 души от пламнал автобус и на следващия ден умира от тежки
изгаряния. От 2005 г. датата на неговия подвиг се отбелязва като Национален ден на спасението.” – каза при откриването
на ритуала д-р Тотко Найденов, автор на инициативата.

РАВНОСМЕТКА
БЧК приключи кампанията в помощ на Непал
Набраните финансови дарения за пострадалите от
опустошителното земетресение са предоставени по апела
на Международната федерация на Червения кръст и Червения
полумесец (МФЧК/ЧП), която след оценка на щетите от
разрушителното природно бедствие призова за набиране на
85 милиона швейцарски франка, в подкрепа на дейностите на
Червения кръст на Непал.
Приоритетите на МФЧК/ЧП включват спешно хранително
подпомагане на 14 000 семейства, основни нехранителни
материали за 300 000 души, здравни и социални грижи за 90 000
души, комплекти за спешен подслон за 200 000 души, парична
помощ за 200 000 души, осигуряване на безопасна вода, обезпечаване и промоция на хигиена за 200 000 души и палатки за
незабавен подслон на 100 000 семейства.
БЧК изказва благодарност на стотиците граждани и фирми за участието им с пряко дарителство в набирането на 115 000
лева в полза на пострадалите в Непал.

РАБОТА С БЕЖАНЦИ
Грижа
Хасково
4, 5 август 2015 г.
Екип на областната организация на
БЧК предостави хуманитарна помощ
на лица, потърсили закрила в България.
В Регистрационно-приемателния
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център в Харманли бяха раздадени
370 семейни хигиенни пакета и 190
бебешки тоалетни комплекта. В
Транзитен център – Пъстрогор,
хигиенни пакети получиха 70 семейства
и бяха осигурени тоалетни комплекти
за 20 бебета.
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СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
Активни възрастни хора
Пловдив, Добрич
4-6 август 2015 г.
В рамките на проекта “Повишаване
информираността на обществото
по проблемите на възрастните
хора и лобиране за техните права”
бяха проведени две зонални срещи
с координатори и доброволци от
областните организации на БЧК в
Пловдив, Благоевград, Смолян, Ямбол, Враца, Русе и Добрич.
Целта на семинарите бе анализиране на предимствата, слабостите, възможностите и предизвикателствата на проекта
и набелязване на мерки за неговото развитие до края на май 2016 г. Активността на участниците даде възможност
да бъдат обменени полезен опит и добри практики, свързани с работата на групите за самопомощ и да се задълбочи
сътрудничеството между регионите.

Благодарност за спасен живот
Русе
12 август 2015 г.
Красимира Златева, преподавател в РУ „Ангел Кънчев“ в Русе, се обърна към
БЧК с молба за помощ за осигуряването на един сак кръв „А+” за нейната майка,
която е със злокачествено заболяване. Благодарение на сайта за безвъзмездни
кръводарители https://kravodaritel.com, изработен от дългогодишния доброволец Иво
Минчев бе открит човек, които дари кръв в името на хуманността.
Г-жа Златева изказа своята искрена благодарност с думите „Приемете сърдечна
благодарност от мое име и от името ма майка ми за тази бърза реакция”.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Доброволците празнуваха Международния ден на младежта
12 август е обявен за Международен ден на младежта с резолюция A/RES/54/120 на Общото събрание на ООН от 17
декември 1999 г., за да се поощри диалога между младежите от различни култури и диалога между поколенията. Мотото
на деня за 2015 г. е: “Гражданската ангажираност на младежите” с акцент върху ангажираността и съпричастността
на младото поколение за устойчиво развитие на човека.
Ловеч

Градската градина в Ловеч бе
огласена от смях и веселие, които
съпътстваха богатата на изненади
програма, организирана от ОС на БЧК
и Центърът за работа с доброволци
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към Регионалната библиотека „Проф.
Беню Цонев”.
По време на забавата момчетата
и момичетата имаха възможност
да играят на федербал, да покажат
издръжливост в скачане на въже,
изработваха оригами, рисуваха картини
на тема „Моят град след 20 години”,
както и карикатури „Аз след 20 години”.
Представители на РУ ПБЗН и БМЧК
научиха децата как да гасят пожар.
Родителите получиха информационни
материали за основните неща, които е
необходимо да се вземат при бедствие
и за най-важните стъпки при оказване
на първа долекарска помощ.

Габрово

С игра под надслов „Опознай и
избери!” неправителствената
организация ИМКА и Общинския съвет
по наркотични вещества към Община
Габрово отбелязаха Международния
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ден на младежта. Те предизвикаха
участниците да преминат през
две опознавателни мисии. Целта
беше младежите да се запознаят
с работата на институциите и
организациите, работещи в сферата
на доброволчеството, младежките
дейности и пазара на труда, да научат
повече за възможностите, които те
предлагат за младите хора.
В пункта, разположен в сградата
на областната организация на БЧК,
участниците трябваше да отговорят
на 10 въпроса, свързани с историята,
мисията и дейностите на Червения
кръст.
Доброволците на БМЧК – Габрово
участваха като състезатели с три
отбора по двама души. И в двете мисии
победители станаха отборите на
БМЧК с участници Маргарита Горанова
и Александър Иванов, и Станимир
Тепавски и Ивайло Божков.
Монтана

Международният ден на младежта
бе отбелязан от доброволците на
БМЧК и експерти от РЗИ в Монтана,

които организираха информационна
кампания със здравно образователни
материали и дискусия на тема “Какво
искат младите хора?”. Младежите бяха
запознати и с темите за сексуално
репродуктивно здраве, ХИВ/СПИН,
здравословно хранене и безопасност
при къпане и плуване. Инициативите
се проведоха в центъра на града и
на плувен комплекс „Аугуста”, където
плажуващите с интерес наблюдаваха
демонстрацията по водно спасяване и
оказване на първа помощ на пострадали
от членове на младежкия авариен екип
към БМЧК–Монтана.

посланици бяха Йоанна Драгнева, Ненчо
Балабанов, Д2, Део и Бобо.
Доброволците на БМЧК - Враца
взеха активно участие и успешно
представиха дейността на младежката
организация.
Сливен

Враца

По пово д Между наро дни я ден
на младежта дирекция „Младежки
политики” на Министерството на
младежта и спорта и Младежки дом –
Враца организираха хепънинг. Специални

По инициатива на доброволци от
различни младежки организации за
децата от града бяха организирани
много интересни игри - яздене на понита,
зумба, йога, боди-арт, рисуване с къна,
състезание по диск-голф. Доброволците
от БМЧК - Сливен се включи ха с
демонстрация на първа долекарска
помощ, която предизвика интереса на
посетителите с възможността да се
включат и да опреснят своите знания.

Националната лятна АнтиСПИН кампания
Смолян
14 август 2015 г.
Под мотото „Да запазим посоката, да продължим пътя” тази година протече
националната лятна АнтиСПИН кампания. Мобилни екипи на РЗИ - Смолян предлагаха
безплатно и анонимно изследване за ХИВ/СПИН, а доброволците от Българския
младежки Червен кръст раздаваха информационни брошури и презервативи с
призив за безопасна лятна любов. Акцията се проведе на площад „Свобода”, където
специалистите от РЗИ и доброволците на БМЧК провокираха младите смолянчани
да установят „своя статус извън Фейсбук”, т.е. да научат на място ХИВ-статуса
си чрез изследване с т. нар. „бърз тест”.

Фондонабирателни кампании
Габрово
15 август 2015 г.
По повод големия християнски празник „Успение на Пресвета Богородица”,
доброволците на БМЧК – Габрово организираха фондонабирателна кампания. Целта
им беше да съберат средства, с които да бъдат закупени учебни помагала за деца
сираци и полусираци, с които да ги зарадват на първия учебен ден.
Събраните средства са в размер на 738 лв.
Издание на Българския Червен кръст
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Смолян
15 август 2015 г.
На един от най-светлите християнски празници „Успение на Пресвета
Богородица” доброволците Марина Илчевска и Радостина Бочева от клуба на БМЧК
Смолян проведоха фондонабирателна кампания пред храм „Св. Висарион Смолянски”.
Със събраните средства в размер на 376,63 лв. ще бъдат подпомогнати деца по
програмата „Топъл обяд”.
Русе
15 август 2015 г.
С благословията на Негово Високопресвещенство Русенския митрополит Наум и
с подкрепа на Областния управител на Русе Стефко Бурджиев, ОС на БЧК проведе
мащабна фондонабирателна кампания на големия християнски празник „Успение на
Пресвета Богородица”. Набраната сума възлиза на 1 554,41 лв. и е предназначена
за подпомагане на хора, пострадали при бедствия и крайно нуждаещи се лица.

„Партньори за социална промяна”
Смолян
5 август 2015 г.
Във връзка с реализирането на дейностите по проект „Детство за всички
с грижа за всеки”, в партньорство с Ресурсен център - Смолян, в рамките на
Програма „Партньори за социална промяна” на БМЧК, финансирана от Фондация
„Велукс”, доброволци на младежката организация, деца и учители от ресурсния
център посетиха конна база в курорт Пампорово. Сред природата малчуганите
играха, обучаваха се да яздят и искрено се забавляваха.
На 13 август на площад „Свобода” в центъра на Смолян децата със специални
образователни потребности показаха усвоените знания и умения по проекта,
танцуваха, пяха и се забавляваха. Мероприятието се превърна в празник, в който
се включиха малки дечица, младежи и случайни минувачи. Беше организиран и
благотворителен базар, на който бяха изложени всички изработени сувенири и
аксесоари по време на ателиета по проекта „Направи си сам”. Със събраната
сума от 220,94 лв. ще се продължи съвместната работа с децата от Ресурсен
център Смолян.
Търговище
август 2015 г.
Приключи изпълнението на проект „Забавни приключения с полезни поучения”,
финансиран по механизма за малки проекти на програма „Партньори за социална
промяна”.
В дейностите активно се включиха деца от приемни семейства. Забавлявайки
се, те научиха какво трябва да бъде правилното поведение при различни бедствия
и инциденти, усвоиха основни техники за оказване на първа помощ. В продължение
на два месеца, разделени на три групи - сценаристи, художници и дизайнери, те
участваха в подготовката на сценариите на срещите, рисуваха комикси по
темите.
На последната среща децата бяха поставени в ситуация сами да окажат първа помощ на пострадал. Всяко от тях получи
сертификат и звание „Млад спасител”.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ
Благодарност за сътрудничеството
Гюргево, Румъния
юли 2015 г.
Успешно премина съвместното
учение на доброволци и щатни служители
от Румънския и Българския Червен
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кръст за действие при наводнение,
което се провежда за втора поредна
година.
Участваха общо 60 представители
на двете организации. В програмата
бяха залегнали модули за управление на

моторна лодка, за оказване на помощ
на пострадал, който е попаднал във
водата и за използване на спасителни
и подръчни средства в такива случаи.
Учението премина на два полигона единият на река Дунав, а другият на
Издание на Българския Червен кръст
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басейна в местността „Стрежаро”.
Целта на учението бе да се подпомогне
сформирането на доброволни екипи за
действие при наводнение към Румънския
Червен кръст.
Българските представители Борис
Захариев, ръководител на Националния

екип за действие при наводнение
към Водноспасителната служба на
БЧК, членовете на екипа Николай
Добрев и Васил Иванов и Яни Георгиев
от Столичния екип за действие при
наводнение демонстрираха с голямо
старание и професионализъм справяне с

конкретни изпитания. В качеството си
на обучители те бяха пример за бързо и
точно реагиране в критични ситуации,
когато най-важно е оцеляването и
спасяването на човешки живот.
В писмо до председателя на
Българския Червен кръст Христо
Григоров, Мариан Мачелару - директор
на областния съвет на Румънския
Червен кръст в Гюргево, благодари за
участието на представителите на БЧК
в учението.
„ Н а д я в а м с е, ч е д о б р о т о
сътрудничество, чието начало бе
поставено чрез тази съвместна
дейност, ще продължи и в бъдеще.” –
се казва в писмото.

Плувни празници
Хасково
31 юли 2015 г.

С плувен празник на басейн „Олимпия” приключи лятното училище за деца в
Харманли, организирано от областната организация на БЧК. В продължение на
един месец 20 деца от две възрастови групи, се запознаваха с опасностите при
къпане и плуване и придобиваха първоначални плувни умения, под ръководството
на Нели Инджова – член на Дружеството на водните спасители-Хасково.
Празникът започна със състезания по плуване. Отличилите се на първите
три места във всяка възрастова група получиха грамоти. Децата, участвали
в лятното училище, получиха удостоверение за завършен курс по първоначални
знания и умения за плуване.
Областната организация на БЧК благодари на собствениците на басейн
„Олимпия” в Харманли за подкрепата при организирането на празника.

Кюстендил
август 2015 г.
Приключи заниманията си училището
по водно спасяване и начално обучение
по плуване, организирано от областната
организация на БЧК. Двадесет малчугани
на възраст от 6 до 10 години, включени
в обучението, усвоиха техниката на
плувните стилове „кроул” и „гръбен
кроул”, запознаха се с опасностите при
къпане и плуване и с начините за оказване на помощ на приятел, попаднал в опасна ситуация във водата.
Училището приключи с плувен празник, на който децата демонстрираха наученото пред родителите си и пред
посетителите на плувния басейн. За уменията си всички участници получиха грамоти и награди.
Освен това „батковците”, професионални водни спасители, им демонстрираха спасителна акция и оказване на първа
долекарска помощ на пострадал.

Лятно училище по плуване 2015
Ямбол
14 август 2015 г.
На плувния басейн в гимназия „Васил Левски” с демонстрации завърши „Лятно
училище по плуване 2015”, организирано от БЧК – Ямбол за деца от 8 до 11 години.
Малките възпитаници показаха своите знания за опасностите при къпане и
плуване, основни техники за оказване на помощ при воден инцидент и усвоените
плувни стилове. Демонстрациите се проведоха под ръководството на Митко Янев
- треньор и квалифициран воден спасител, Добриела Праматарова - специалист
„Водноспасителна дейност” в БЧК-Ямбол и с активното участие на родителите.
За своето старание децата бяха наградени със специални грамоти и тематични
книжки.
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Бюлетин
Лятното училище по плуване се реализира за пета поредна година и е част от програмите на БЧК за превенция на водния
травматизъм сред деца. Основната цел е изграждане на начални плувни умения и намаляване на риска от водни инциденти
при деца на възраст 8-11 години, чрез включването им в обучение по усвояване на основни плувни техники и придобиване на
знания за опасностите при къпане и плуване и начините за оказване на помощ и самопомощ при воден инцидент.

Софиянци охраняват морски плаж
София
август 2015 г.
За първа година, след участие в
обществена поръчка, Столичната
организация на БЧК сключи договор с
концесионера на „Равда – Академика“
за осъществяване на водноспасителна
дейност на плажа на комплекса.
Четирите спасителни поста се
обслужват от 12 спасители, които ще
охраняват плажа до края на месец септември.
Досега сезонът преминава без инциденти. Методическото ръководство и контролът на дейността се осъществяват от
експерта по водноспасителна дейност в Столичната организация на БЧК. Всяка седмица спасителите правят тренировки
и демонстрации по водно спасяване.

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ
Експедиция АЛПИ 2015
Ловеч
18 юли - 3 август 2015 г.
Приключи успешно експедиция АЛПИ
2015, в която участие взеха шест души
от отряда на Планинска спасителна
служба към ОС на БЧК - Ловеч: Светослав
Генков - ръководител, Любомир Терзиев,
Тихомир Тончев, отец Кънчо Кабадийски, Мирослав Жилевски и Христо Атанасов.
На 21 юли Светослав Генков и Тихомир Тончев изкачиха Монблан (4 810 м), на 26 юли Светослав Генков, Любомир Терзиев,
Тихомир Тончев и Мирослав Жилевски - Матерхорн (4 478 м), а на 31 юли Светослав Генков, Тихомир Тончев и Мирослав
Жилевски - Триглав (2 864 м). Подготвяната 2 години експедиция стана възможна с финансовата подкрепа на Община Ловеч,
“Бони оборот Холдинг” ЕООД - Ловеч, Застрахователна компания „Виктория” АД, печатница “Дъга” и ПИБ - клон Ловеч.

Почина проф. д-р Стоян Саев (1928-2015 г.)

IN MEMORIAM

На 11 август 2015 г. ни напусна една от най-знаковите фигури на Българския Червен кръст, личност, с
изключителен принос в развитието на националното ни дружество в трудните години на прехода. Като
председател на Българския Червен кръст от 1992-2001 г., проф. Саев заема достойно място сред найизтъкнатите строители на Българския Червен кръст в 137-годишната му история.
Проф. Стоян Саев е един от създателите на Водноспасителната служба на БЧК. Той организира и ръководи
от самото начало обучението по анестезиология и интензивно лечение в България. Ръководи първата катедра
по анестезиология и реанимация в ИСУЛ и Катедрата по анестезиология и интензивна медицина на Медицинския
факултет – София. Съветник е на СЗО и е автор на над 300 монографии и научни трудове.
Проф. д-р Стоян Саев е член на директорския комитет на Световната федерация по водно спасяване и
вицепрезидент на Световната федерация по водно спасяване за Европа, пожизнен член на нейния Дирекционен
съвет. Член е на Консултативната комисия на МФЧК/ЧП. Носител е на Ордена на Големия рицар по водно
спасяване, както и на медал на Световната федерация по водно спасяване за Европа.
Поклон пред светлата памет на проф. д-р Стоян Саев!
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