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стр. 1 Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин
Създатели на добро

Пловдив
25-26 март 2016 г.

Партньорска инициатива

Над 70 делегати от цялата страна участваха в Националния събор на БМЧК, който се проведе в аулата на Аграрния университет 
в града, със съдействието на областната организация на БЧК.

Най-висшият младежки форум бе предшестван от пресконференция, на която председателят на БМЧК Мария Христова и Деница 
Баръмова - директор на дирекция БМЧК към Секретариата на Националния съвет на БЧК, представиха работата на най-голямата 
младежка неправителствена организация в България и запознаха медиите с организацията и провеждането на събора. Обявено 
бе и началото на честванията по случай предстоящата 95 годишнина на младежката организация, която ще премине под мотото 
„95 години създаваме добро!”.

Делегатите на Националния събор приеха отчета за дейността на организацията за изминалата 2015 г. и плана за работа на 
национално ниво през настоящата година. Бяха приети промени в основополагащия документ на младежката организация – Статута 
на БМЧК и бяха избрани двама членове на Оперативното бюро за довършване на овакантен мандат – Ирина Димитрова от БМЧК-
Варна и Кирил Кирилов от БМЧК-Шумен.  

Гости на Националния събор бяха д-р Христо Паунов, член на НС на БЧК и председател на БМЧК в периода 2000-2002 г., генералният 
директор доц. д-р Красимир Гигов, зам.-генералният директор д-р Славита Джамбазова, д-р София Стоименова – главен секретар на 
БЧК, председателят и директорът на областната организация на БЧК в Пловдив д-р Петрония Карамитрева и г-жа Таня Георгиева, г-н 
Антон Борисов, член на Столичния съвет на БЧК и председател на БМЧК  в периода 1998-2000 г., директори и щатни служители на 
областни съвети на БЧК, представители на местната власт, на Българската православна църква, на студентски съвети, национални 
и регионални институции, партньори и съмишленици. Получени бяха поздравителни адреси от министъра на младежта и спорта, 
от министъра на здравеопазването, от областния управител на Пловдив, от Съвета на децата към ДАЗД и от висши училища на 
територията на Пловдив. 

По повод своята 95-годишнина, Българският младежки Червен кръст бе удостоен със златен медал за заслуги „БЧК“ от Националния 
съвет на БЧК, а в съпътстващия отличието поздравителен адрес от председателя и от генералния директор на БЧК се казва:

„С благодарност и признателност днес отбелязваме активната Ви и неуморна работа за утвърждаване и развитие на 
червенокръстките хуманитарни ценности, успешното Ви представяне пред обществото като важна и неделима част от Българския 
Червен кръст, като символ на неговото бъдеще. Вие сте част от многобройната армия на нашата организация и винаги, и навсякъде, 
достойно защитавате авторитета й.

Гордеем се с всеотдайността Ви, скъпи приятели! Бъдете все така неуморни и продължавайте успешно традицията на основателите 
на Червения кръст. Създавайте добро!”

Шумен
март 2016 г.

Над 50 ученически творби се състезаваха в конкурса за рисунка на тема „Любов, 
сигурност, доверие…”, част от Националната АНТИСПИН кампания, посветена на 
Световния ден на влюбените.

Общинският здравен център, в партньорство с БМЧК и с Регионалната здравна 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

инспекция, осигуриха награди за отличилите се млади творци. Приветствия към участниците в конкурса поднесоха областният 
управител Донка Иванова, д-р Светлана Маркова - заместник кмет по социалната политика и здравеопазването на Шумен и д-р 
Пепа Калоянова - директор на РЗИ.

Рисунките ще бъдат изложени в „Арт“-салон, Студио 3 на Радио Шумен до края на март.
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Видин
22 март 2016 г.

Във връзка със Световния ден на водата и Първа пролет, доброволци на БМЧК 
участваха в „Екоконкурс-2016”, който се проведе в салона на СОУ „Любен Каравелов”. 
Събитието бе подкрепено от видинските училища, Видинска Митрополия, фирми, 
институции и граждани от региона. Областната организация на БЧК подсигури част 
от наградите за конкурса. 

Нов клуб на БМЧК

Враца
24 март 2016 г.

В СОУ „Иван Вазов” в Мездра, шестнайсет ученици от X и XI клас положиха основите на нов клуб на БМЧК и избраха свое 
ръководство. Гости на събранието бяха областният и зам.-областният координатор на БМЧК Цветелинка Цветанова и Иван 
Къндовски, Наталия Христова-Горанова – председател на общинската червенокръстка организация в Мездра, Юлия Кръстева 
и Красимир Костов – специалисти в ОС на БЧК-Враца.

Новите доброволци преминаха базисно обучение по основни знания за ЧК и ЧП, а на следващата сбирка ще обсъждат 
детайли по организацията на първата им акция – „Подпомагане на абитуриентите – сираци и полусираци”.

„Екоконкурс-2016” 

„За повече благи вести”

Габрово
25 март 2016 г.

По повод големия християнски празник Благовещение, доброволци на БМЧК, 
съвместно с Женско благотворително дружество „Майчина грижа”, организираха 
фондонабирателна и информационна кампания. Под мотото „За повече благи 
вести” бе дадена гласност на предизвикателствата пред двойките с репродуктивни 
проблеми по дългия път, който извървяват, за да се сдобият с рожба.

Пред два от православните храмове в Габрово и на благотворителен концерт 
доброволците набираха средства с касички, а дамите от „Майчина грижа” 
разпродадоха на изложба-базар в АЕК”Етъра” приготвени от тях кулинарни 
изкушения.

Със съдействието на фондация „Искам бебе”, общо набраната сума беше дарена 
за ин-витро процедура на сем. Колеви от Габрово, с пожелание да ги споходи блага 
вест.

Информационна акция

Монтана
21-25 март 2016 г.

Под мотото „Обединени в борбата 
срещу тубекулозата“, доброволци на 
БМЧК, с подкрепата на Регионалната 
з д р а в н а  и н с п е к ц и я ,  п р о в е д ох а 
информационна акция сред гражданите 
в областния град. 

С цел да се повиши обществената 
информираност за заболяването и да 
се подобри здравната профилактика, 

в централнaта част на града, в училища, здравни и социални заведения бяха разпространени образователни материали. 
Съвместно със здравните медиатори, доброволците предоставяха на интересуващите се допълнителна информация за 
заболяването и за възможността безплатно да се прегледат в отделението по пневмология и фтизиатрия на МБАЛ „Д-р Стамен 
Илиев” по време на седмицата на „отворени врати”.
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Готовност за противодействие на тероризма

МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА

Програма „Хелфи“
Кърджали
29 март 2016 г.

С участието на 25 третокласници от СОУ „Отец Паисий“, доброволци на БМЧК 
стартираха програма „Хелфи“. В продължение на 12 учебни часа доброволките 
Мирослава Пенева и Неда Калчева ще учат децата как да оказват първа помощ на 
пострадало другарче. 

По време на открития урок, третокласниците се запознаха с главния герой - духчето 
Хелфи, и с неговите приятели и получиха първи знания по темата „Ужилване“. 

София
22-23 март 2016 г. 

Нарастващият бежанско-мигрантски поток, преминаващ през страните от 
Балканския полуостров и насочен към Централна и Северна Европа, създава 
рискове за пренос на тероризъм, поради което е необходимоповишаване 
на готовността за своевременна реакция на всички структури в страната за 
осигуряване на адекватна защита на гражданите.  

Във връзка с това и съгласно Националния план за противодействие на 
тероризма, приет с решение на МС № 1 от 5 януари 2016 г., беше проведено 
практическо учение в импровизирани условия, максимално близки до ситуации 

По метода връстници обучават 
връстници, доброволци на младежката 
червенокръстка организация проведоха 
обучение на тема „Превенция и контрол 

на терористичен акт, бе тествана държавната система за противодействие, част от която е и Българският Червен кръст.
В учението участваха генералният директор на БЧК доц д-р Красимир Гигов, главният секретар д-р София Стоименова, 

експерти от дирекция „Мениджмънт на бедствията” и оперативен дежурен от Планинската спасителна служба, доброволци 
от Националния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи на БЧК, от Младежкия авариен екип и от Столичната 
организация на БЧК.

Проиграни бяха три различни сценария - терористични действия в Зала 1 на НДК, в метростанция „Константин Величков” 
и ситуация с взимане на заложници. Представителите на БЧК участваха в първите два.

В 23.25 часа, след сигнал, получен на дежурния телефон на ПСС, за терористичен акт в Зала 1 на НДК, бе уведомен 
генералният директор на БЧК доц. д-р Красимир Гигов и по негово разпореждане бе информиран и ръководителят на НЕРБАК 
Васко Гурев. Маскирани лица бяха стреляли в залата, в резултат на което има ранени и паника сред посетителите. Задачата 
за екипа на БЧК бе да се яви на мястото на произшествието, където доброволците организираха пунктове за оказване на 
помощ на пострадалите.

След 02.00 часа бе стартиран и сценарият за атентат в метростанция „Константин Величков”. Екипите на специалните 
сили, полицията, жандармерията, Спешна помощ, Министерство на отбраната и екипът на БЧК се явиха на 30-ата минута и 
започнаха действия за овладяване на обстановката.

БЧК осигури доброволци за статисти в масовите сцени, а д-р Никола Николов от дирекция „Мениджмънт на бедствията” 
ръководеше имитацията на събитието и лично дегизира „пострадалите”.

В писмо до председателя на БЧК Христо Григоров, вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова 
оцени участието на служителите и доброволците на организацията като активно, много добре организирано и допринесло 
за успешно отработване на планираните дейности в реално време.

„С настоящото писмо бих искала да Ви благодаря за оказаното съдействие и да изразя своето удовлетворение от 
съвместната ни работа. Надявам се ползотворното ни сътрудничество да продължи и в бъдеще”, подчертава в писмото си 
Румяна Бъчварова.

Превенция и контрол
Шумен
28 март 2016 г.

на ХИВ/СПИН” с осмокласници от ОУ 
„Панайот Волов“ в кв. Дивдядово. 

Учениците се запознаха с болести, 
предавани по полов път, с начините 
на заразяване с ХИВ, с методите за 
превенция.

Третокласниците от училището 

пък преминаха обучение по първа 
долекарска помощ, като доброволците 
им разясниха основните правила при 
оказването й и начина на действие 
в ситуация на криза. Младежите 
демонстрираха пред децата разговор 
при позвъняване на тел 112. 
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21-24 март 2016 г. 
НУЛЦ на БЧК–Лозен

Служители и доброволци на Румънския Червен кръст – Дъмбовица, и на 
БЧК – Търговище, участваха в среща за обмен на добри практики в областта на 
мениджмънта на бедствията. Двете организации презентираха дейностите си, 
свързани с подготовката на населението за бедствени ситуации, с обучението на 
доброволните екипи на Червения кръст и с осигуряването на тяхната екипировка, 
с участието им в учения и реални действия.

Румънските колеги разгледаха базата на Националния учебно-логистичен център 
и бяха изключително впечатлени от възможностите, които той осигурява.

София
24 март 2016 г.

Бъдещето на децата зависи от ранното детско развитие

Кръгла маса на тема „Ранното детско 
развитие – реалност и перспективи, 
под патронажа на председателя на 
п а р л а м е н т а р н а т а  к о м и с и я  п о 
здравеопазване д-р Даниела Дариткова, 
се проведе в зала„Изток“ на Народното 
събрание. Дискусията бе организирана 
от Българската педиатрична асоциация, 

УНИЦЕФ България и от Българския Червен кръст.
При откриването на събитието д-р Дариткова прочете поздравителен адрес към организаторите от председателя на Народното 

събрание Цецка Цачева и пожела успешна работа на форума. С кратки приветствия към участниците се обърнаха кметът на Сафия 
Йорданка Фандъкова, зам.-министърът на здравеопазването Адам Персенски, зам.-министърът на труда и социалната политика 
Лазар Лазаров и представителката на УНИЦЕФ за България Мария Хесус Конде.

От името на БЧК встъпителна реч произнсе проф. Константин Койчев. „Като част от международното движение на Червения 
кръст и Червения полумесец БЧК полага сериозни усилия за изграждане на устойчиво общество, справящо се по възможно най-
добрия начин с различни предизвикателства. Една от най-важните предпоставки за това се явява подготовката на отделната личност 
в първите години след раждането и нейното израстване като активен участник в обществените процеси“ – изтъкна проф. Койчев.

Д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор на БЧК, като модератор на кръглата маса, предостави последователно 
думата за презентации на проф. Владимир Пилософ, председател на Българската педиатрична асоциация, на Антъни Томпсън, 
постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия и на Мая Василева, Австралийска 
програма за ранно детско развитие. Всички лектори подчертаха своята готовност за съвместна работа по този толкова актуален 
за обществото въпрос. 

В последващата дискусия около предизвикателствата на ранното детско развитие се включиха представители на парламентарни 
комисии, на държавни и неправителствени организации, на пациентски и педиатрични сдружения и др. Участниците в кръглата 
маса подкрепиха единодушно изготвената от организаторите платформа „Първите седем години“ и потвърдиха, че ще продължат 
заедно да работят по темата за важността на ранното детско развитие за бъдещото личностно изграждане на човека, както и за 
бъдещето на България.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

Среща за обмен на добри практики

Добрич
25 март 2016 г.

От възрастни за възрастни

С цел обмяна на информация 
относно живота на възрастните хора, 
които имат нужда от общуване с 
„външния свят” и разнообразяване 
на времето им, доброволци на БЧК, 
работещи по проект “Повишаване 
информираността на обществото по 

проблемите на възрастните хора и 
защита на техните права”, посетиха Дома 
за стари хора „Радост” в с. Полковник 
Савово. Те разговаряха с домуващите 
за социалната изолация и за човешката 
потребност от общуване. Останалото 
време от посещението бе посветено 
на културно-развлекателна програма, 
която възрастните хора изгледаха с 
интерес.
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Добрич
29 март 2016 г. 

Доброволци на БЧК от Добрич, ангажирани с проекта “Повишаване 
информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на 
техните права” посадиха дръвчета в района на кметството в с. Победа и в детската 
градина. В предстоящата „седмица на гората“ в инициативата ще се включат и 
доброволците от клуба на БМЧК към ОУ „Йордан Йовков“. Под ръководството на 
председателя на областния съвет на БЧК в Добрич Добри Драгнев, дворът на храм 
„Свети Архангел Михаил“ в Победа ще се обогати с „плачещи върби“.

Инициатива за седмицата на гората

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Кърджали
26 март 2016 г.

Доброволци от „Екип 254“ на областната организация на БЧК проведоха арт-
ателие под надслов „Доброто в цветове“. Инициативата се проведе в залата на Дом 
за стари хора и бе посветена на предстоящия Европейски ден на солидарност 
между поколенията.

Под ръководството на Петя Тенчева, която показа различни техники за 
изработка на цветни „миниатюри“, доброволките и възрастните хора подготвиха 
красиви поздравителни картички, с които домът, стопанисван от БЧК, ще участва, в 
предстоящия общински благотворителен базар.

„Доброто в цветове“

София-област
24 март 2016 г. 

По покана на община Драгоман, д-р Юри Торнев – директор на областната 
организация на БЧК – София, и Диана Андреева – главен специалист, участваха 
в семинар на тема „Миграционната вълна, ксенофобията и децата-бежанци - 
възможности за интеграционна и превантивно-корекционна работа”. Актуална 
информация за бежанския поток бе представена от дирекция „Гранична полиция“ 
на МВР, а д-р Торнев презентира дейностите на БЧК при примане на лица, 
търсещи закрила и интеграция и на бежанци. Той акцентира на взаимовръзката и 
синхронизацията на БЧК със социалните институции и на подкрепата на партньорски 
организации и структури за решаване на проблемите.

За успешна съвместна работа

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Сливен
23 март 2016 г.

В Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев” в Котел се 
проведе първият от серията концерти на Великденската благотворителна кампания 
на областната организация на БЧК. С набраните по време на инициативите средства 
от билети и дарения ще бъдат подпомогнати абитуриенти - сираци и полусираци, 
от училищата в областта.

В помощ на абитуриенти - сираци и полусираци


