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Бюлетин

Подпомагане на бездомни лица

София
2 ноември 2015 г.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

За трета поредна година БЧК 
започна реализирането на проекти 
в подкрепа на бездомни лица през 
зимните месеци в 11 области на 
страната - Благоевград, Видин, Враца, 
Габрово, Пловдив, Русе, Стара Загора, 
Търговище, Шумен, Ямбол и София-град.

По проектите се предвижда в 
областните организации да бъдат 
създадени мобилни екипи, които ще 
обхождат местата, обитавани от 

бездомници и ще ги картотекират, ще им предоставят храни и подкрепителни напитки, дрехи, одеяла, спални чували и хигиенни 
пакети, ще им съдействат за попълване на документи и издаване на лични карти, за осъществяване на контакт със социални 
и здравни институции. Ще бъдат провеждани и социални консултации с бездомните, ще се създават условия за поддържане 
на личната им хигиена (баня) и др. До 31 декември, БЧК ще продължи да подкрепя тази особено уязвима категория граждани, 
като едновременно с преките дейности в тяхна помощ ще инициира провеждането на срещи със заинтересованите страни 
по места, ще търси възможности за координиране на действията и по-комплексно решаване на проблема.

БЧК работи за изграждане на модели за продължаващо присъствие сред целевата група, с цел задълбочаване на мерките 
за решаване на основните й проблеми. 

БЧК работи за приобщаване на децата и младежите с аутизъм

София
6 ноември 2015 г.

Столичната организация на БЧК проведе заключителен дискусионен форум 
„Новаторски модели за приобщаване на деца и младежи с проблеми от аутистичния 
спектър”, като част от дейностите по проект “Приятели на деца и младежи с 
проблеми от аутистичния спектър”, финансиран от Програмата за подкрепа 
на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009-2014 г. 

Целта на инициативата бе разпространяване на добрите практики, постигнати 
по време на изпълнението на проектните дейности, и споделяне на различни подходи 
при работа с деца и младежи с аутизъм. Бяха презентирани резултатите от 
проекта и моделът на работа в интегрираните групи на ОДЗ 59 „Елхица”.

На събитието присъстваха представители на институции и неправителствени 
организации, работещи с деца и младежи с проблеми от аутистичния спектър. Бяха 
разгледани различни гледни точки и бяха заявени намерения за сътрудничество от 
Държавната агенция за закрила на детето, Националната асоциация на ресурсните 
учители, Столичния инспекторат по образование, от директори на детски и учебни 
заведения и от неправителствени организации. Екипът на БЧК очаква да бъде 
създадена устойчива мрежа от заинтересовани страни, работещи по темата.

Видин
4 ноември 2015 г.

Областната организация на БЧК стартира проект „Осигуряване на топла 
храна на бездомни лица от град Видин”. До края на месец декември в сградата на 
организацията ще бъдат хранени по 15 души дневно.
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БЧК в помощ на нуждаещи се

Ловеч
ноември 2015 г.

Областната организация на БЧК подпомогна с топли зимни дрехи и със 
санитарни материали от бедствения си резерв семейството на Атанас Митев 
от село Чавдарци. 58-годишният мъж, който е с перде и на двете очи, и двете му 
деца - на 17 и 12 години, живеят при трудни битови условия, а електричеството 
им е спряно. Със средства от фонд „Милосърдие” на БЧК на крайно нуждаещото 
се семейство бяха закупени трайни хранителни продукти.

СЪПРИЧАСТНОСТ

Акция „Зима 2015”

Ямбол
6 ноември 2015 г.

Във връзка с приоритетните задачи, стоящи пред нашето общество за 
намаляване на жертвите от пътнотранспортни произшествия и в рамките на 
Акция „Зима 2015”, областната организация на БЧК, съвместно със сектор „Пътна 
полиция” към ОД на МВР, насочи своето внимание към бъдещите водачи на МПС, 
които са своеобразна рискова група, предвид тяхната неопитност и недостатъчно 
добре изградени навици за адекватна реакция по време на шофиране.

Във всеки курс по първа помощ за кандидат-шофьори, провеждан от БЧК, 
участниците ще бъдат тествани с т. нар. „алкохолни очила”. Идеята е чрез тях 
да усетят влиянието на алкохола върху реакциите и поведението по време на 
управление на автомобила. В някои от курсовете, пътни полицаи ще предоставят 
кратка актуална информация за инциденте на пътя и за най-честите причини за 
тях. В първата такава среща участваха Тодор Мишинев – началник „Организация 

на движението, пътен контрол и превантивна дейност” в МВР-Ямбол, д-р Антонина Манчева – лектор по първа помощ към 
БЧК и Добриела Праматарова – специалист „Първа помощ” в БЧК-Ямбол.

Бъдещите шофьори получиха и брошура с алгоритми по оказване на първа помощ при различни травми, причинени от 
пътни инциденти.

Хасково
4 ноември 2015 г. 

Екип на областната организация на БЧК предостави хуманитарна помощ на 
мигрантите, настанени в Транзитен център – Пъстрогор, община Свиленград. 
Бяха раздадени семейни и бебешки хигиенни пакети, памперси, спални комплекти, 
обувки, шапки и ръкавици. 

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

Хасково
6 ноември 2015 г.

Във връзка с обявяването на традиционната Акция „Зима 2015”, областната 
организация на БЧК, съвместно с ОД на МВР, проведе информационна кампания под 
логото „Първата помощ спасява живот!”. Доброволци на БМЧК раздаваха брошури 
и картички на спрените за проверка от пътните полицаи водачи. Най-активни в 
кампанията бяха младежите от клуба на БМЧК в професионалната гимназия по 
механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви”, които действаха на основни 
възлови кръстовица, бензиностанции и на автогарата в града.

Видин
ноември 2015 г.

Доброволци на БМЧК посетиха три детски градини и проведоха открити уроци 
по пътна безопасност. С помощта на увлекателна презентация, те припомниха 
на малчуганите основни правила за поведение на улицата. Урокът приключи с 
викторина с награди.
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Европейски ден на здравословното хранене и готвене

Сливен
7 ноември 2015 г.

Областната организация на БЧК проведе съвместно мероприятие с пътната 
полиция под надслов “С безопасно пътно превозно средство през зимата”. 
Доброволци на БМЧК раздаваха брошури на водачите на автомобили и им напомняха, 
че трябва да подготвят превозните си средства, съобразно изискванията на 
пътищата и променливото време през есенно-зимния сезон.

Кампанията ще продължи с акции, насочени към дисциплината на пешеходците 
и поведението на шофьорите към тях.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Смолян
2-8 ноември 2015 г.

През 2007 г. Европейската комисия в Брюксел и Евро-Ток Интернационал, официален консултант на ЕК в областта 
на храните, обявяват 8 ноември за общоевропейски ден за здравословно хранене. Идеята е да се предприемат важни 
стъпки в борбата срещу все по-широкото разпространение на затлъстяването сред подрастващите в Европа.

В България се организират ежегодни събития, по време на които посланието за здравословното и балансирано 
хранене при децата добива обществена значимост. Доброволците на БМЧК по места активно се включват с 
конкретни инициативи за повишаване на информираността за здравословния начин на живот, свързан с храненето и 
приготвянето на храна.

Областната организация на БЧК проведе обучение по „Здравословно хранене и 
здравословен начин на живот” за доброволци - членове на клуба на БМЧК в града. 
Младите червенокръстци получиха сертификати първо ниво по обучителната 
система, което ще им помогне да участват в акции и кампании по темата. 

Във връзка с Европейския ден по здравословно хранене - 8 ноември, съвместно 
с четвъртокласници от СОУ „Иван Вазов”, те организираха ателие по готвене. 
Децата с удоволствие направиха сандвичи, зеленчукова и плодова салата, фреш 
от плодове. Обсъдени бяха съставките на ястията и влиянието им върху човешкия 
организъм. Разговорите преминаха в дискусия за здравословното хранене и 
здравословния начин на живот. Малчуганите се ангажираха да споделят със своите 
родители и връстници знанията, които придобиха по време на съвместната 
дейност. 

Габрово
7 ноември 2015 г.

Като част от дейностите, свързани с Европейския ден на здравословното 
хранене, доброволци на БМЧК от Габрово организираха „здравословно междучасие” 
в ОУ „Цанко Дюстабанов”.

Децата се включиха в инициираните разговори за здравословно хранене, 
рисунка на асфалт по темата и участваха в игри за раздвижване. За награда 
всички получиха ябълка, с обещание да се хранят здравословно и да продължат да 
си носят от вкъщи плодове и зеленчуци за голямото меуждучасие.

Доброволци на БМЧК от Севлиево участваха в здравно експо под надслов 
„Профилактиката - по-добра от лечението”, организирано от фондация „Грижа 
за здравето”. По време на събитието имаше щандове, където посетителите 
можеха да измерят ръста, теглото и количеството мазнини в тялото си, да 
проверят кръвното си налягане, функционалното състояние на сърцето и белите 
си дробове. Присъстващите наблюдаваха и демонстрации на водни процедури и 
анти-стрес масаж.

На щанда на БМЧК, доброволците раздаваха материали, свързани със здравословното хранене и здравословния начин 
на живот. В експото се влючиха и 40 възрастни доброволки на БЧК от Дамски клуб и сдружение „Пациенти с онкологични 
заболявания и приятели”. 

Успоредно с това младежи от БМЧК обиколиха детските площадки в града, където разговаряха с деца по темата за 
здравословното хранене и им предоставиха печатни издания, предоставени от РЗИ, с препоръки за храненето според 
възрастта.

Мероприятията завършиха с флаш-моб „Зеленчуци, който не яде” пред дома на културата в града.

Ямбол
8 ноември 2015 г.

Доброволци на БМЧК изготвиха информационни материали и плакати на тема 
„Здравословно хранене и здравословен начин на живот”. На специално обособен 
пункт, обозначен със знака на БЧК, младежите раздаваха плодове, натурални сокове 
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Инициатива за набиране на нови доброволци

Ямбол
ноември 2015 г.

Доброволци на БМЧК проведоха дискусия на тема “Какво според мен e 
доброволчеството?” с ученици от 5, 6 и 7 клас на училище “П. Р. Славейков”. 
Участниците споделиха виждането си по темата и личния си опит в реализиране 
на доброволчески инициативи. Младежите от БМЧК представиха дейностите 
си в различни направления – социалнопомощна дейност; здравна просвета; първа 
долекарска помощ; организационна дейност, фондонабиране и други. Много от 
децата изявиха желание да се присъединят към младежката организация, за да 
имат възможност да помагат на хора в нужда.

Опознавателна среща

Пазарджик
7 ноември 2015 г.

Координационният съвет на БМЧК организира среща с новопостъпилите в 
областната организация доброволци. Всеки от тях се представи и обясни каква 
е причината да се приобщи към каузата БМЧК. Постигната беше основната цел 
на сбирката – взаимно опознаване и представяне пред младежите на конкретни 
дейности на организацията.  

Всеки доброволец донесе малка почерпка, част от която беше отделена и 
предоставена на децата от Центъра за настаняване от семеен тип в града.  

и информационни брошури със съвети към младите хора за здравословно хранене, 
за пазаруване и готвене, за нарушения на хранителното поведение и списък на 
здравословните храни. 

В СОУ “П. Яворов” в Стралджа доброволците проведоха състезание за приготвяне 
на най-красив „Здравословен сандвич”. Участниците получиха символични награди – 
грамота, плодове и натурални сокове. Доброволката Силвия Йорданова, обучена на 
национално ниво по темата, организира флашмоб в училището, който бе кулминация 
на кампанията по здравословно хранене.

До края на ноември предстоят лекции за здравословен начин на живот в 
училищата от областта. 

Враца
9 ноември 2015 г.

„Здравето в храната - щастието в децата” е кампания, в която се включиха 
ученици от 3 до 7 клас. В аулата на СОУ ”Христо Ботев” в града те участваха в 
състезателни модули, свързани с темата - моделиране, решаване на кръстословица, 
приготвяне на здравословна закуска, викторина. Всички участници получиха 
грамоти, а най-добрите бяха отличени с награди.

БЧК в борба с наркоманното и сексуално рисковото повдение

Пазарджик
24 октомври 2015 г.

БМЧК проведе обучение по превенция на наркомании и наркоманно рисково 
поведение, в което участваха 18 доброволци от младежката структура. Любомира 
Бързакова, преминала национално обучение по този модул запозна присъстващите 
с видовете зависимости и наркотици, с класификацията им и с начините на 
приемане, с лечението на зависимостите.

Шумен
4 ноември 2015 г.

Доброволците на БМЧК, работещи по програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването 
- Компонент 7, проведоха акция, по време на която раздадоха информационни материали на тема „Какво знаем и какво не 
знаем за СПИН и презервативи” Така те напомниха на гражданите на Шумен за опасностите и последиците от сексуално-
рисковото поведение.
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Помощ и приятелство

Видин
октомври-ноември 2015 г.

Доброволци на БМЧК занесоха в Домa за медико-социални грижи за деца в града 
част от дарението, събрано от акция по случай празника “Хелоуин”. Кампанията 
“Трик или лакомство” се проведе в 4 видински гимназии и бяха събрани лакомства, 
предназначени за обгрижваните в социални домове деца в неравностойно положение 
и възрастни хора.

Празник на успелите да откажат цигарите

Ямбол
30 октомври 2015 г.

Доброволци на БМЧК се включиха в Европейската кампания „Екс пушачите 
са неудържими”, организирана от РЗИ. Акцентът вече не се поставя върху 
опасностите от тютюнопушенето, а върху ползите от отказването от него, като 
се подчертава примерът на бивши пушачи и се предлагат практически съвети 
за отказване от цигарите. Тютюнопушенето продължава да бъде най-честата 
причина за смъртни случаи и заболявания, които могат да бъдат предотвратени. 
Това е не само човешка трагедия, а и основен здравословен и социално-икономически 
проблем. Отбелязването на Деня на екс-пушача – 30 октомври, е събитие, което 
допринася за широка обществена дискусия по проблемите на тютюнопушенето 
и за информираност на обществеността за вредите от употребата на тютюн. 

Представители на РЗИ измерваха въглеродния оксид в издишания въздух и 
количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи. 
Доброволците на БМЧК приканваха гражданите да използват „iCoach”, безплатен 
онлайн инструмент за отказване на цигарите чрез попълване на въпросник за 
пушачи. 

Желанието на доброволците е не само по празници да бъдат сред децата, защото те имат нужда както от дарения, 
така и от приятелство. БМЧК ще организира ежеседмични посещения на свои екипи в социалното заведение, които ще 
включват представяне на куклен театър, четене на приказки, образователни игри.
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Учебно-тренировъчно занимание 

София
9 ноември 2014 г.

Софийският отряд на Планинската 
спасителна служба при БЧК участва 
в учебно-тренировъчно занимание 
за евакуация на бедстващи хора 
при авария на лифт. Пред очите на 
множество граждани и представители 
на медиите на долната станция на 
кабинковата въжена линия „Симеоново” 
се проведе демонстрация по спасяване. 

По планински способ, с помощта на въжета, бързо и невредими бяха свалени на земята пътуващите в три кабинки туристи. 


