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27 април - 10 май 2016 г.

НАВСЯКЪДЕ ЗА ВСЕКИ
Един различен празник по повод Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец
София
8 май 2016 г.

БЧК организира в Южния парк едно нетрадиционно събитие на открито, реализирано изцяло от Българския младежки
Червен кръст, по повод Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец, отбелязан тази година от 96 милиона
членове и доброволци и 450 хиляди служители в 190 държави по целия свят под надслов „Навсякъде за всеки“.
В специално изградено за празника хуманитарно селище от шатри посетителите можеха да открият музейна палатка на
БЧК, стая със загадки, арт и био базар с ръчно изработени бижута, свещи, аксесоари и др., екипировка за екстремни спортове
на магазин „Стената“, кулинарни изкушения от „Бум Бъргър“ и „Хармоника“, зона за почивка и забавления, първа помощ за
най-малките, алпийски способи и много музика на живо.
Младежкият авариен екип – София, съвместно с Университетския аварийно-спасителен отряд демонстрираха действия
за спасяване на пострадали при пътен инцидент и оказване на първа долекарска помощ.
Добрич
8 май 2016 г.
С призив към обществото за присъединяване към вековната идея за
добротворство беше отбелязан Международния ден на Червения кръст и Червения
полумесец в Добрич.
„Доброволността предполага безкористност и като такава е белег за
превъзходство. Доброволчеството в организацията се мотивира от свободната воля
и желание на личността. Всяко червенокръстко действие е осъзнато себеотдаване
на доброволец, член, дарител в полза на уязвимите. В област Добрич БЧК реализира
дейностите си на територията на 8 общини, в които на доброволен принцип работят
за социални каузи общински червенокръстки организации. Обединени под мотото
„Навсякъде за всеки“, безпристрастно и ден след ден доброволци и служители на областната червенокръстка организация
помагат на уязвимите и нуждаещите се от подкрепа.
Присъединете се към нас, към вековната идея за добротворство и благотворство!
И ако сега можем да кажем, че Българския Червен кръст е най-старата неправителствена организация, просъществувала
от 1878 до днес, то е благодарение на усилията на поколения червенокръстки активисти на всички равнища от национално
до дружествено ниво.“ – каза директорът на секретариата на областния съвет на БЧК - Добрич д-р Артюн Еринозов.
Удостоени със званието „Отличник на БЧК“ бяха 6 доброволци от три общини в областта, а с „Млад отличник на БЧК“ - 2
доброволци от ФСГ „Васил Левски“.
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Ямбол
4 май 2016 г.
В комплекса за социални услуги за деца и възрастни и в отделението
по трансфузионна хематология към МБАЛ “Св. Пантелеймон” паралелно се
проведе акция за безвъзмездно кръводаряване, организирана съвместно с БЧК.
Инициативата се реализира за втора поредна година, като част от дейностите по
повод отбелязването на 8-ми май - Световен ден на Червения кръст и Червения
полумесец и е втори етап от предвидените през 2016 г. дейности, отнасящи се до
промоцията на безвъзмездното кръводаряване, които преминават под мотото:
“Някой се нуждае от твоята кръв СЕГА!”.
Мотото по повод Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец тази
година „Навсякъде за всeки“ послужи и за мото на кръводарителската акция, в която се включиха 13 души.
БЧК-Ямбол изразява благодарността си към ръководството на комплекса за социални услуги за деца и възрастни в лицето
на Атанаска Бонева за проявената съпричастност и за активното участие на служителите в кръводарителската акция.
Бургас
5 май 2016 г.
По случай Международния ден на ЧК/ЧП на тържествена празнична церемония
БЧК-Бургас връчи на свои изтъкнати доброволци, членове и партньори медали и
звания за принос в развитието на организацията и при осъществяване на хуманната
й мисия.
С медал „Заслужил деятел на БЧК“ бяха отличени 9 души, между които кметовете
на Карнобат - Георги Димитров, и на Несебър - Николай Димитров, както и
председателят на Сдружение„Младежки глас“ - Тодор Йосифов. Званието„Отличник
на БЧК“ получиха 3 души, а званието „Млад отличник“ – трима доброволци на
областната младежка организация с особен принос в развитието на направленията
„Първа помощ“ и „Социално-помощна дейност“.
В областта на Водното спасяване бяха отличени общо 12 души, 7 от които с
медал „Водно спасяване за заслуги“ – златен, а петима водни спасители получиха
сребърен медал за своята дългогодишна работа.
На 8 май в редиците на БМЧК се вляха 10 нови членове, които преминаха
обучение по общи знания за Червенокръсткото движение. Те научиха повече за
историята на най-голямата хуманитарна организация в света, за нейния създател
Анри Дюнан, за структурата, за различните дейности, осъществявани от БЧК и за
клубовете на БМЧК в област Бургас. На финала всеки от тях си избра клуб, в който
да членува и получи сертификат.
Кърджали
8 май 2016 г.
Отбелязването на Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец
в областната организация на БЧК – Кърджали се превърна в общоградски празник
на Крумовград под надслов „Навсякъде за всеки – Историята гради бъдещето“.
Домакините от общинската организация на БЧК организираха едно по-различно
и цветно събитие в градската градина с активното партньорство на Община
Крумовград и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ .
Председателят на Областната организация доц. д-р Тодор Черкезов поздрави
присъстващите, директорът на Секретариата представи 102–годишната история
на общинската организация, кметът на Община Крумовград г-жа Себихан Мехмед
сподели личната си червенокръстка история, уважението си към безвъзмездния
труд на доброволците и пое ангажимент общината да финансира „зелена академия“ за младите хора от областта – доброволци
на БМЧК.
Доброволци, дарители и симпатизанти на БЧК имаха възможност да наблюдават демонстрации по оказване на първа помощ,
да разгледат червенокръстките картини и цветя на малките творци от ОДК-Крумовград и ръчно изработени произведения
от доброволките на Екип 254. Награждаването на доброволци с отличия на НС на БЧК и изпълненията на самодейните
фолклорни състави от Кърджали и Крумовград превърнаха Деня на Червения кръст и Червения полумесец в събитие за
всички хора от малкия родопски град.
Русе
8 май 2016 г.
Областната Червенокръстка организация отбеляза Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец
с редица инициативи. В Парка на младежта бе организирано състезание по първа долекарска помощ и психосоциална
подкрепа. В него взеха участие отборите на МАЕ – Русе, ДЕРБАК – Русе и екипа на доброволците от „златната възраст“. То бе
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открито с флашмоб от дружество СК
„Дунав - ветерани“. Отборите показаха
своите знания и умения, преминавайки
през 4 пункта, като първенец стана
МАЕ - Русе. В тази инициатива взеха
участие над 50 доброволци на Русенката
Червенокръстка организация.
Заключителна част на инициативите,
свързани с отбелязването на 8 май,
б е т ъ рже с тв е н ото в ръч в а н е н а
червенокръстките отличия на най-изявените и активни доброволци на организацията от проф. Тодорка Стефанова председател на ОС на БЧК – Русе, и д-р Руденко Йорданов – директор на Секретариата на ОС на БЧК.
Враца
5 май 2016 г.
8 май бе отбелязан в сградата на Секретариата на ОС на БЧК в присъствието на
доброволци, членове, съмишленици на областната структура и медии.
Награди от конкурса за детски рисунки на тема ”Всички сме едно”, иницииран
от младите червенокръстци на БМЧК - Враца, получиха 6 деца от II, III и IVклас,
като техните творби ще останат изложени в сградата на секретариата. Звание
„Отличник на БЧК” и предметни награди получиха 8 възрастни доброволци от
Бяла Слатина, работещи по проект „Повишаване информираността на обществото
по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права”. Наградите
връчиха председателят на Областния съвет – д-р Ирена Видинова, и директорът
на Секретариата на ОС на БЧК – Гергана Михалчева.
Стара Загора
5 май 2016 г.
По повод Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец, председателят на областната организация Дамян
Георгиев връчи звания и отличия на активни деятели на БЧК, присъдени от НС на БЧК. Със специални награди на Областния
съвет за постигнати високи резултати в различни направления на червенокръстката дейност бяха удостоени общински
организации и клубове на БМЧК от областта за проявено творчество, инициативност и постигнати високи резултати в
развиваните от тях приоритетни дейности.
Силистра
8 май 2016 г.
На кратко тържество, посветено на 8-ми май, председателят на силистренската
организация д-р Юлиян Найденов връчи благодарствени адреси на 12 млади
червенокръстци завършващи средното си образование. 10 от най-активните
членове от силистренските клубове и 2 от тутраканския клуб на БМЧК получиха и
флашпамет със запис на благотворителния концерт, състоял се на 5 декември 2015
г., както и препоръки, които показват доброволческата им дейност през годините.
Участие в тържеството взеха и членове на Областния съвет на БЧК, на Областната
контролна комисия, служителите в Секретариата, ръководителят на ДЕРБАК –
Силистра, доброволци на БМЧК.
Освен ритуала по изпращане на младите ни доброволци отличия за
дългогодишна дейност получиха и Никола Драганчев от Тутраканската общинска
организация и Теодор Симеонов, член и заместник-ръководител на ДЕРБАК
и дългогодишен доброволец на БМЧК и БЧК. Те бяха наградени със званието
„Отличник на БЧК“, а „Млад отличник на БМЧК“ стана Зара Андреева.
Кюстендил
4 май 2016 г.
Доброволци на БМЧК организираха емоционален празник по повод Световния
ден на Червения кръст и Червения полумесец с учениците от третите класове от
ОУ „П. Хилендарски. Това бе поредната среща с децата, които вече са запознати
с ролята и принципите на международното движение, както и с приоритетните
дейности на червенокръстката организация. Младежите направиха демонстрация
по първа долекарска помощ, забавляваха децата с различни игри, работиха заедно
по групи, накрая играха „Не се сърди човече!”.
Издание на Българския Червен кръст
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Търговище
По повод Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец четирима
доброволци, представили областта на Националното състезание за бедствена
готовност, първа помощ и права на възрастните хора, получиха звание “Отличник
на БЧК”.
По време на празника бяха отчетени и резултатите от успешната Великденска
благотворителна кампания. Събраните над 2 500 лева са дарени на 10 хронично болни
деца за закупуване на лекарства и медицински консумативи.
Монтана
8 май 2016 г.
Доброволци и приятели на БМЧК – Монтана организираха флашмоб по повод
Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец. Доброволците
приканваха минувачите да научат различни танци, почерпиха ги с бонбони,
раздадоха им брошури за дейността на БЧК и се снимаха за спомен.
В центъра на град Лом доброволците от клуб „БМЧК-Лом” раздаваха свитъци
с принципите на ЧК/ЧП и разлепиха 95 червени кръстчета на знакови места в
града.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
БЧК започна предоставянето на нераздадените хранителни продукти от първи транш
В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещи се лица, от 9 май 2016 г. БЧК започна поетапно раздаване на неразпределените на първи транш
хранителни продукти на 39 164 допълнително включени в програмата уязвими граждани.
Раздаването ще продължи до 27 май 2016 г. и всички допълнително включени в списъците на Агенцията за социално
подпомагане лица ще получат по 14,88 кг хранителни продукти – 5 кг брашно, 3 кг спагети, 3 кг леща, 1,6 кг компот, 1 кг
конфитюр, 0,280 кг локум и 1 л. нектар.
В допълнителните списъци на АСП са включени следните категории граждани:
•
лица и семейства, които поради нисък доход или липса на доход не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени
потребности, в т. ч. и лица и семейства в тежка социална ситуация и с ниски доходи, които са получили еднократна помощ по
реда на чл. 16 ППЗСП за задоволяване на инцидентно възникнали потребности;
•
лица и/или групи от лица, ползващи социални услуги резидентен тип или в общността по реда на ППЗСП;
•
лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона
за убежището и бежанците.
Раздаването се извършва от служители и доброволци на БЧК в обособени за целта 285 пункта, като всеки правоимащ,
включен в допълнителните списъци ще получи хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.
Оперативната програма се управлява от Агенцията за социлно подпомагане и се осъществява със съдействието на
местните власти.
Графикът за поетапното раздаване по програмата е публикуван на интернет страниците на БЧК (www.redcross.bg) и на АСП
(www.asp.government.bg) и в регионалните офиси на БЧК.
За град София раздаването на продуктите стартира на 11.05.2016 г.

„Великден за всеки“
София
27 април 2016 г.
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Националният омбудсман Мая Манолова и председателят на обществения
съвет Илия Раев, член на Националния съвет на БЧК, посетиха пенсионерски клуб в
квартал „Младост-3“ и дариха 200 пакета храни и напитки за Великденската трапеза
на възрастните хора.
По време на събитието общественият защитник отчете финансовите средства и
количеството храна, която ще бъде раздадена като част от националната инициатива
„Великден за всеки“ – „Дари празник на баба и дядо“, организирана под патронажа
на омбудсмана.
Мая Манолова разясни и процедурата, по която пенсионерите от страната ще
получат ваучерите си на стойност 20 лева, с които ще могат да пазаруват в 5000
магазина в цялата страна.
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МИЛОСЪРДИЕ
Великденски инициативи на доброволците на БЧК
Пловдив
11-29 април 2016 г.
С многобройни дейности
и инициативи пловдивските
червенокръстци отбелязаха светлите
празници Цветница и Великден.
Възрастни доброволци и доброволци
на БМЧК участваха в набирателна
кампания “Купи и Дари!”, организирана
от областната организация на БЧК със
съдействието на супермаркети “Триумф”. Набраните 2 518 кг трайни хранителни продукти бяха разпределени в пакети за
социално слаби лица и семейства.
Доброволците, които работят към програма „Домашни грижи” зарадваха с козунак, мили пожелания и усмивки самотни
възрастни хора в домовете им.
На Велики четвъртък, верни на православните традиции и обичаи, доброволците на БМЧК боядисваха яйца заедно с 50
деца от училище „Св. Константин Кирил Философ” и от помощно училище „Стефан Караджа”. Събитието се проведе в двора на
Пловдивската митрополия с благословията и с участието на Негово Високопреосвещенство Митрополит Николай. Освен яйца,
малчуганите получиха и подаръци, лично приготвени от Владиката Николай.
На Цветница и на Разпети петък доброволците на БМЧК проведоха фондонабирателни акции за набиране на парични
средства с касички на БЧК пред православните храмове. Набраните средства ще се използват за подпомагане и обучаване в
милосърдие, хуманитарни ценности и толерантност на деца в нужда и на талантливи млади хора.
Пазарджик
28 април 2016 г.
Доброволци на БМЧК, заедно с децата от Център за настаняване от семеен тип
към областната организация на БЧК, ЦДГ „Пролет” и ОДЗ „Юрий Гагарин”, боядисваха
в градската градина яйца, дарени за празника от общинските червенокръстки
дружества в околните села и фирма „МЕТМА” ООД.
Заедно с предоставените от фирми в града козунаци и сладки за празника, яйцата
бяха раздадени на възрастните хора от домовете в Пазарджик и в с. Главиница на
ползвателите в обществената трапезария за социално слаби хора към областната
организация на БЧК, на самотно живеещите, обгрижвани по домовете по програма
„Бюро за предоставяне на домашни помощници и социални асистенти”, на децата от Център за настаняване от семеен тип и
от Център за работа с деца на улицата в с. Алеко Константиново.
Шумен
25-28 април 2016 г.
Доброволци на БМЧК, съвместно с
посещаващите Дневния център за деца
с увреждания „Слънчев лъч”, изработиха
декупаж яйца, зайчета, кошнички,
картички и много други сувенири, с
които участваха във Великденски базар
в Сити център. Събраните средства
ще бъдат предоставени за нуждите на
Дневен център за деца и възрастни с увреждания.
Доброволците от новоучредения клуб „Студентски“ към БЧК организираха благотворителен великденски базар във
фоайето на Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. В него със свои рисунки
участваха децата от Центъра за настаняване от семеен тип „Слънчево детство“, а представители на дома за стари хора „Д-р
Стефан Смядовски“ ги подкрепиха.
Със събраните средства студентите от клуба ще закупят награди за децата от „Слънчево детство“ и материали за съвместната
им дейност
В навечерието на Великден, доброволците от БМЧК посетиха и Комплекса за социални услуги „Детелина“. Младежите
изработиха великденски яйца и картички. Заедно играха на „Не се сърди човече“, шах и дама, а с по-малките деца подреждаха
пъзели. Срещата премина в много забавления и незабравими моменти.
Издание на Българския Червен кръст
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Бюлетин
Кърджали
април 2016 г.

Към традиционните Великденски
инициативи на областната организация
на БЧК се присъединиха и членовете
на червенокръс ткото дру жес тво
при професионална гимназия „Руска
Пеева“ в Джебел. Те организираха
благотворителна кампания в подкрепа
на уязвими социално слаби семейства,
която бе подкрепена финансово от
граждани на Джебел и от учители в
гимназията.
Учениците от пара ле лк ата
„Ресторантьорство“ приготвиха обяд
за 34 възрастни хора и за 30 нуждаещи
се семейства. Раздадени им бяха и
хранителни пакети с трайни продукти
от първа необходимост за посрещане
на празниците.

пред църквите „Свети Георги”, „Света
Троица”и„Свети Димитър“ в града. Хората
бяха благоразположени и отзивчиви към
благородната инициатива. Събраните
средства бяха внесени във фонд
„Милосърдие” на БЧК, за подпомагане
на граждани в особено тежко социално
положение.
Ямбол

В градския парк БМЧК организира
Великденски благотворителен базар, по
време на който се разпродаваха ръчно
изработени от доброволците картички и
сувенири. Събраните средства ще бъдат
предоставени на социално уязвими и
болни младежи.
Сливен
28 април 2016 г.

Младежи от к луба на БМЧК в
професионалната гимназия по
икономика „Проф. д-р Д. Табаков”
посетиха дома за стари хора в града
и зарадваха с великденски яйца и
козунаци възрастните хора.
Габрово
28 април 2016 г.

Добрич
30 април 2016 г.

Доброволците от БМЧК проведоха
фондонабирателна кампания с касички
стр. 6

БЧК отбеляза Европейския
ден на солидарност между
поколенията
29 април 2016 г.

Ловеч
28 април 2016 г.

Бездомни хора, които получават
топъл обяд, приготвен от доброволци
на БЧК с продукти, предоставени от
църквата, и граждани в неравностойно
положение от групите по взаимопомощ
получиха великденски яйца и козунаци
от доброволците на БЧК, работещи по
проект„Повишаване информираността на
обществото по проблемите на възрастните
хора и лобиране за техните права”.

СОЦИАЛНОЗДРАВНИ
ДЕЙНОСТИ

В областите Благоевград, Враца,
До б р ич , Р усе , П л о в д и в , Я м б о л
и Смолян БЧК реализира проект
„Повишаване информиранос т та
на обществото по проблемите на
възрастните хора и защита на техните
права“, финансиран от Швейцарски
Червен кръст. Участниците в проекта,
съвместно с общинските власти на
25 общини, засадиха дръвчета, цветя
и храсти на определени от властите
места. В инициативата се включиха 434
млади и възрастни доброволци.
Целта бе да се насочи вниманието
на общес твото к ъм нуж дата от
адекватни и устойчиви политики
за възрастните хора в отговор на
икономическите, демографските
и социалните предизвикателства,
пред които е изправен Европейския
съюз днес, а солидарността между
поколенията има ключова роля за
тяхното развитие. Към българската
инициатива се прис ъединиха и
доброволци на Червения кръст от
Беларус и Босна и Херцеговина.
Габрово

Възрастни доброволци на
БЧК посетиха дома за стари хора с
физически увреждания в града и заедно с
обитателите му боядисваха великденски
яйца. Празнични картички за бабите
и дядовците бяха изработили наймалките доброволци от детска градина
„Радост”, обучаващи се на толерантност.
Хлебозаводът в града пък дари на хората
от дома за Великден вкусни козунаци.

По повод Eвропейския ден на
солидарност между поколенията,
доброво лци на БМЧК посетиха
ЦДГ „Радост”. Темата на урока беше
„Уважавай възрастните хора!”.
С помощта на младежите, децата
изработиха великденски картички
за бабите и дядовците от Дом за
стари хора с физически увреждания
– Габрово.
Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин
Празник на живота и радостта
Русе
22 април 2016 г.
Възрастните доброволци от
инициативната група в град Ветово,
работеща по проек та на БЧК „Д а
остаряваш с достойнство – възможност
да си полезен на останалите“, в рамките
на проект„Повишаване информираността
на общес твото по проблемите на
възрастните хора и защита на техните
права“, финансиран от Швейцарския
Червен кръст, избраха деня на Земята за провеждането на един жизнеутвърждаващ празник, посветен на хляба и цветята.
Представители на различни етноси - българи, капанци, татари, турци, цигани, облечени в характерните си носии, представиха
тестени произведения, приготвени от тях и свързани с различни празници. Всеки разказваше за историята и обичаите си и раздаваше
на присъстващите да опитат от погачите, баниците и сладките, а гостите бяха впечатлени и от красивата изложба от домашно
отгледани цветя.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Укрепване на капацитета на общинските червенокръстки организации
Стара Загора
4 - 5 май 2016 г.
В годишната среща на ръководството и управлението на Областната организация
на БЧК – Стара Загора участваха членовете на областния съвет на БЧК – Стара Загора и
областната контролна комисия, председатели и членове на 11-те общински съвети на
БЧК в областта, активни доброволци в общинските организации с пряк ангажимент по
организационни въпроси в БЧК на общинско ниво, директорът и експертният състав
на Секретариата на ОС на БЧК. Основна цел на срещата бе укрепване на капацитета на
общинските червенокръстки организации за подготовка и провеждане на отчетноизборната кампания в областната организация 2016 – 2017 г.
Гост – водещ на срещата бе д-р Славита Джамбазова, заместник генерален
директор на БЧК.
В програмата бе включено обсъждане и анализ на проблемни области в
организационното развитие на структурите на дружествено и общинско ниво.
Ръководствата бяха ангажирани в процеса на оценка и самооценка на общинските
структури на БЧК съобразно Системата за оценка. Вторият ден на срещата включваше
разработване на общински планове за подготовка на отчетно-изборната кампания и обсъждане на важни организационни и
финансови въпроси от общ интерес.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
В помощ на абитуриенти – сираци и полусираци
Враца
24 април 2016 г.
Традиционната фондонабирателна кампания на БМЧК в подкрепа на
завършващите средното си образование сираци и полусираци - „Цветница 2016 г.”,
тази година разшири своя обхват и протече освен пред православните храмове в
областния град и в Мездра и в с. Зверино.
В знак на благодарност дарителите получаваха от доброволците шарени
хартиени цветя или здравец.
С набраната сума ще бъдат подпомогнати 35 абитуриенти от Враца, без един
или двама родители, и 9 от Мездра и Зверино.
Издание на Българския Червен кръст
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Бюлетин
„Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”
Ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” се провежда всяка година и е част
от Националния календар за извънучилищна дейност на МОН. Основната му цел е да съдейства за придобиване на знания
и умения за действие при бедствия, пожари и извънредни ситуации у подрастващите.
Част от състезанието включва и проверка на знанията и уменията за оказване на първа долекарска помощ на
пострадал, които се оценяват от специалисти на БЧК.
Ловеч
26 април 2016 г.
Организатори на областната надпревара бяха РД „Пожарна безопасност и
защита на населението”, община Ловеч, РИО-Ловеч и областната организация на
БЧК. Участваха шестокласници и седмокласници от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
в Угърчин, СОУ „Георги Бенковски” - Тетевен, ОУ „Васил Левски” и ОУ „Христо
Никифоров” в Ловеч, ОУ „Иван Хаджийски” – Троян, и ОУ „Св. Паисий Хилендарски”
- с. Лесидрен.
Състезателните игри бяха разпределени в учебни центрове. Център “Защита
при бедствия” даде възможност на учениците да се изявят като спасители при
наводнение и земетресение. В център „Индивидуални средства за защита”
състезателите показаха умения за избиране, подготвяне и поставяне на противогаз,
след което пробягаха разстояние с препятствия. В учебен център “Защита при промишлени аварии” за предпазване от химически
и радиоактивни вещества учениците „херметизираха” прозорец и хранителни продукти, а в център „Пожарна безопасност”
състезателите демонстрираха познания за правилно поведение и действие при възникнал пожар и практически умения за
ликвидиране на огнище на пожар с кофпомпа. В учебен център “Първа помощ” най-добре се представиха състезателите на
ОУ „Св. Паисий Хилендарски” - с. Лесидрен.
Победител в състезанието стана отборът на СОУ „Георги Бенковски” - Тетевен, второ място зае отборът на ОУ „Св. Паисий
Хилендарски” - с. Лесидрен, община Угърчин, а трето - отборът на ОУ„Иван Хаджийски”, Троян. Купите и медалите им бяха връчени
от инж. Ивелина Радевска – зам.- кмет на община Ловеч. Останалите отбори получиха плакети, а всички участници - грамоти.
Кърджали
26 април 2016 г.
В областното състезание взеха участие седем ученически екипа от общините
Кърджали, Ардино, Момчилград, Кирково, Черноочене, Джебел и Крумовград.
Съгласно сключено споразумение между областната организация на БЧК и РД
„Пожарна безопасност и защита на населението“ за извършване на съвместни
дейности, пунктът „Първа помощ“ по време на състезанието бе организиран от
членове на Младежкия авариен екип и представител на „Екип 254“ на БЧК.
На първо място в пункта “Първа помощ“ и с най-малък брой наказателни точки
в пунктовете за реакция при бедствие, се класира отборът на ОУ “Отец Паисий“, с.
Жълтуша, община Ардино.
Добрич
28 април 2016 г.
В състезанието участваха 7 отбора от осем общини на областта. След обабщаване
на резултатите от петте състезателни поста, съдиите определиха – на първо място
се класира отборът на СОУ „П. Р. Славейков“ - община Добрич, на второ място СОУ „Асен Златаров“, община Шабла и на трето място – ОУ „Климент Охридски“, с.
Смолница, община Добричка
Областнната организация на БЧК, като партньор на ПБЗН, участва в журирането
на състазателния пост по първа долекарска помощ.
Габрово
За поредна година доброволците от МАЕ доказаха своята компетентност,
участвайки като съдии в организираните общински кръгове на ученическите
състезания „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”, организирани
от ОД „ПБЗН”.
На пункта по първа долекарска помощ на пострадал, освен задачата да оценяват
уменията на състезателите, те имаха мисията да обясняват подробно правилните
действия, които се прилагат в такива случаи.
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„Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”
Враца
4 май 2016 г.
В двора на СОУ “Свети Климент Охридски” с. Зверино, съвместно с училищното
ръководство, РСПБЗН - Мездра и доброволците от БМЧК - Зверино, се проведе
занятие, по практическо усвояване на действия, свързани с евакуация при пожар,
оказване на първа долекарска помощ и психо-социална подкрепа.
Занятието започна с вой на сирените и предупреждение за евакуация по
училищната радио-уредба. За броени минути децата напуснаха класните стаи и се
изнесоха в двора на училището, на безопасно място.
Пожарникарите „гасиха пожар”, свалиха със стълби „пострадал” ученик от втория
етаж на училището, а доброволците от МАЕ - Враца и клубовете БМЧК от Зверино
и Мездра оказваха първа помощ на пострадали деца в двора на училището, далеч
от „опасната” зона.
Занятието беше наблюдавано от гости, сред които кметът на Община Мездра инж. Генади Събков.

Състезания на ученическите екипи по първа помощ
Сливен
27 април 2016 г.
Състезанието на ученическите екипи по първа помощ се проведе в двора на БЧК,
под ръководството на д-р Юлия Бянкова, зам.-председател на БЧК – Сливен, и на
Борил Димитров, гл. специалист в организацията. Участваха 12 отбора от Сливен и
ученическият екип на ОУ „Христо Ботев” – с. Самуилово, които се състезаваха в две
възрастови групи: 12-14 и 15-18 години.
На първо място при 12-14 годишните се класира екипът на ОУ “Елисавета Багряна”
в Сливен, а при 15-18 годишните - учениците от природо-математическата гимназия
„Добри Чинтулов” в града.
Ямбол
април 2016 г.
Официален старт на областното състезание за ученическите екипи по първа
помощ, в което участваха 9 отбора, даде директорът на Секретариата на областната
организация на БЧК инж. Митко Филипов, а представителят на регионалния
инспекторат по образованието Георги Георгиев поздрави учениците за мотивацията
им да бъдат част от хуманната инициатива на БЧК, свързана с оказване на първа
помощ и спасяване на човешки живот.
По регламент всеки отбор премина през четири пункта и действията му бяха
оценявани от квалифицирани лектори по първа помощ и доброволци на БМЧК.
Победител в областното състезание за ученически екипи по първа помощ стана
отборът на ОУ „П.Р.Славейков” - гр. Ямбол, на второ място се класира екипът на ОУ
„Хр.Ботев”, с. Кукорево, третото място зае отборът на СОУ „Петър Берон” - Болярово.
Георги Георгиев и инж. Митко Филипов връчиха грамоти и награди на всички участници в състезанието.

Междуобластно учебно-тренировъчно занятие
Монтана
3-5 май 2016 г.

Издание на Българския Червен кръст

Във връзка със спечелен проект „I Help” на БМЧК–Монтана по Фонд за
подпомагане и оптимизиране дейностите на БМЧК „Мисли глобално, действай
локално” в учебната база и полигона на РД „ПБЗН” се проведе междуобластно
обучение и учебно-тренировъчно занятие по първа долекарска помощ, първа
психологична помощ и психосоциална подкрепа с доброволци от МАЕ-Монтана,
Велико Търново и Габрово.
Учението се проведе с подкрепата на ДЕРБАК, УЕПП и екипи на РД „ПБЗН”,
като бяха обменени и иновативни практики - от МАЕ-Монтана - за обучение за
дегизатори на статисти с различни видове рани, от МАЕ-Габрово - запознаване с
мобилно приложение „iHELP“ и от МАЕ-В.Търново - съхраняване и поддържане на
екипировката.
стр. 9

Бюлетин
Обучения за доброволци на БМЧК
Стара Загора
април 2016 г.
БМЧК – Стара Загора осъществи първия етап от планираните дейности по
проекти, включващ специализирани обучения на доброволци на БМЧК. Трите
проекта, по които работят младите червенокръстци от областта, са финансирани от
Фонд за подпомагане и оптимизиране на дейностите на Български младежки Червен
кръст на областно и междуобластно ниво „Мисли глобално, действай локално” и по
програма ”Младежка банка”, финансирана от Обществен дарителски фонд – Стара
Загора, и ФРГИ, с подкрепата на фондация „Чарлз Стюърт Мот”.
Темите, по които бяха обучени доброволците, са „Здравословно хранене и
здравословен начин на живот” и „Социално-помощна дейност” - Ниво 1. Обучени
бяха 57 доброволци от всички клубове в областта. В края на лятото предстои и обучение на Ниво 2.
По темата „Психосоциална подкрепа” – Ниво 1 са обучени 20 доброволци.
Предстои до началото на лятната ваканция доброволците на БМЧК да представят получените знания и умения пред деца и младежи
в общообразователни училища и институции. Обученията се осъществяват по модела „връстници обучават връстници“.

Учение за работа по малките методики
Кърджали
26 април 2016 г.
В залата на ОС на БЧК - Кърджали се проведе областно обучение на доброволци
на БМЧК за провеждане на ателиета по психосоциална подкрепа с ученици от 4-ти и
8-ми клас. Водещ на обучителния модул бе Адриана Петкова - член на МАЕ-Пловдив,
като ко-водещ в обучението се включи и Моника Ангелова - член на МАЕ-Кърджали.
Инициативата се реализира в рамките на проект “Знанието побеждава агресията
и насилието” на БМЧК-Кърджали, финансиран от Фонд “Мисли глобално, действай
локално” на БМЧК. По време на практическите занятия доброволците имаха
възможността да се запознаят с темите “Емоции”, “Стрес”, и “Взаимоотношения” теоритични основи, игри и методи за работа в класовете, както и полезни практики
за дискусии в училище.

Психосоциална подкрепа
Видин
3 май 2016 г.
Българският младежки Червен кръст – Видин, организира ателиета по
психосоциална подкрепа в четвъртите класове на СОУ „Св. св. Кирил и Методий”
в града. Предварително обучените доброволци замениха традиционната учебна
програма на учениците от 4 клас с групови игри за видовете емоции, разпознаването
и овладяването им. Това бе първата от трите предвидени срещи на червенокръстците
с четвъртокласниците.

Младежи от БЧК учиха третокласници как да се справят със стреса в училище
Ловеч
20 – 25 април 2016 г.
На учениците от ІІІ клас при ОУ „Васил Левски” бяха изнесени лекции с
интерактивни игри на тема “Как да се справим със стреса в училище”. Децата с
интерес изслушаха и се включваха в дискусия що е стрес, видове стрес, кой може
да бъде жертва на стрес, реакции и емоционални прояви на стрес, техники за
преодоляване на стреса при работа с деца. Дискутираха се проблемите относно
повишаване на агресивното поведение сред учащите и начини за намаляване на
стреса и агресията.
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Бюлетин
Отбелязване на международния ден на Земята
Смолян
22 април 2016 г.
Доброволци от БМЧК-Мадан, съвместно с читалище „Иван Вазов“ и община
Мадан отбелязаха Международния ден на Земята. На този ден в знак на опазване
на планетата Земя и съхраняване живота, младите хора засадиха дръвчета на
територията на града.

Демонстрация на младежкия авариен екип
Смолян
26 април 2016 г.
В залата на ОС на БЧК Смолян, членове на МАЕ изнесоха лекция и проведоха
демонстрация по първа помощ пред ученици от ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров”.
Целта на занятието е младите червенокръстци да помогнат на състезателите да
се подготвят за националната викторина „Да запазим децата на пътя”, която ще се
проведе в гр. Елин Пелин през месец май тази година.

„Здравето е чудо”
Габрово
26 април 2016 г.
Доброволци на БМЧК участваха в
състезание по здравословно хранене в
ОУ„Иван Вазов”. Състезанието е финално
събитие по проект „Здравето е чудо”, с
който училището участва в националния
конкурс „Посланници на здравето”.
Учениците, разделени в три отбора,
преминали обучение по здравословно
хранене, трябваше на теория и практика
да покажат своите знания. Доброволците
на БМЧК им бяха подготвили игра ”Здравословна щафета”, в която те трябваше най-бързо и най-правилно да подредят отделните
елементи на хранителната пирамида.
Всички се справиха много добре и получиха „здравословни награди”.

„Малки уроци по толерантност”
Габрово
23 април 2016 г.
В рамките на проект „Малки уроци по толерантност”, финансиран от Фонда за
подпомагане и оптимизиране дейностите на БМЧК, с подкрепата на Младежка
банка – Габрово, се проведе специализирано обучение на тема „Промоция на
хуманитарните ценности”. В него взеха участие 17 доброволци на БМЧК, ИМКА –
Габрово, и ученици от ОУ „Неофит Рилски”.
По атрактивен начин обучителят Маргарита Горанова представи на участниците
темите за седемтете фундаментални принципа на червенокръсткото движение,
културата и културните различия като причина за стереотипи и предразсъдъци и
как да се преборим с дискриминацията и ксенофобията.
Темите предизвикаха голям интерес сред участниците и провокираха интересна
дискусия и желание за бъдещи инициативи.
Издание на Българския Червен кръст
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Бюлетин
МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА
Учения
Сливен
27 април 2016 г.

ОС на БЧК - Сливен участва със своя Младежки авариен екип (МАЕ) в съвместно учение по проект “Активна грижа” - първа
помощ по европейски модел, създаден по инициатива на клуб “Активна сигурност”, съвместно с Българския Червен кръст.
В организираната демонстрация младежите показаха високото ниво на професионализъм и подготовка на МАЕ за работа в
реална ситуация пред партньорите на БЧК и обществеността на града.
Варна
28 април 2016 г.
На летище Варна се проведе учение по ликвидиране последствията от взрив
и пожар на пътнически самолет. Структурите на Противопожарна безопасност и
защита на населението, Летище - Варна и Областният съвет на БЧК демонстрираха
съвместна работа и реакция при извънредно произшествие. Доброволците от екипа
за работа при бедствия към ОС на БЧК – Варна, организираха пункт за обгрижване
на пострадалите и демонстрираха умения по оказване на първа долекарска помощ.
Ловеч
В сградата на ПГ МЕТ се проведе
теоретико–практическо занятие за
действие на структурите на МВР и
органите за управление при провеждане
на операция за овладяване на кризисна
ситуация.
Учението започна с разиграване
на сценарий за нахлуване в сградата
на училището на въоръжено лице и
вземане на заложници. След получен в ОД МВР-Ловеч сигнал за нападение в учебното заведение, на „терен“ незабавно бяха
изпратени полицейски, пожарни, медицински екипи и представители на други държавни структури, включени в провеждането
на занятието. Учението завърши с неутрализиране на въоръженото лице и извеждане от училището невредими на всички
заложници.
Целта бе, чрез разиграване в реално време на предварително подготвен сценарий, да се оценят и анализират възможностите
за реакция на различни държавни структури, координацията между тях и обмена на информация, съгласно Националния план
за противодействие на тероризма.
В учението освен подразделения на ОД МВР - Ловеч, участие взеха и екипи на РД ПБЗН и РС ПБЗН-Ловеч, ОС на БЧК - Ловеч
и ЦСМП – Ловеч.

Работно посещение
Кърджали
На работно посещение в Областния съвет на БЧК - Кърджали бяха представители на ротите за гражданско сътрудничество
от Българската и Американската армия.
Директорът на Секретариата запозна гостите с дейността на областната червенокръстка организация в социалната сфера
и организацията на работа на ДЕРБАК и МАЕ.
Представителите на Американската армия бяха впечатлени от разностранната дейност на БЧК, споделиха опита си
при организацията на дейността на формированията на Националната гвардия в САЩ и бяха обсъдени възможностите за
взаимодействие между гражданските и военните структури в случай на бедствие.
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Бюлетин
МЕЖДУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО
Обучителен семинар
Пловдив
23 април 2016 г.
Българският младежки Червен кръст
съвместно със студентския клуб по
международно хуманитарно право към
Юридическия факултет на ПУ „Паисий
Хилендарски” организира и проведе
обучителен семинар по международно
хуманитарно право. 20 студенти от
специалността „Право” преминаха
успешно 1-во ниво на специализираното
обучение, на което обучители бяха д-р Христо Паунов – преподавател по право в ПУ „Паисий Хилендарски” и член на НС на
БЧК, Яна Михайлова – магистър по МХП от Женевския университет и юрисконсулт на БЧК, Димитър Кожухаров – студент по
право и координатор на клуб „МХП” към БМЧК и Халил Салиев, експерт „Младежки дейности” в ОС на БЧК-Пловдив.
Семинарът премина в два панела - презентация за връзката между международното хуманитарно право и Световното
движение на Червения кръст и Червения полумесец. Основен акцент беше историята на учредяването на Червения кръст,
който поставя основите на международното хуманитарно право – днес неизменна част от международното публично право.
Международното хуманитарно право се съдържа в над 30 международни конвенции, 7 декларации, 18 ръководства, правила,
допълнителни протоколи, договори и резолюции, оформящи цялостния списък на източниците по МХП в началото на ХХI
век. Във втория панел правото беше представено като съвкупност от международноправни норми с договорен или обичаен
произход, които на специално основание уреждат и закрилят правата на човека в условията на определена категория
въоръжени конфликти.

“Международното хуманитарно право в условията на бежанска криза”
София
26 април 2016 г.
Департамент „Национална и международна сигурност” към Нов Български Университет и БЧК организираха публична лекция
на тема “Международното хуманитарно право в условията на бежанска криза”, в която на повече от 30 студенти от програмите
национална сигурност, политически и природни науки бяха представени измеренията на бежанската криза, как бежанците и
разселените лица са закриляни от Международното хуманитарно право, прилагането на МХП и съвременните предизвикателства,
които настоящите конфликти поставят пред международния правов ред. Лектори бяха Яна Михайлова, експерт по МХП, дирекция
„Правна“ на НС на БЧК, и Мариана Стоянова, ръководител на „Бежанско-мигрантска служба“ на БЧК.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ
Висока оценка за програмите по превенция на БЧК
Лондон, Великобритания
25 - 27 април 2016 г.
На Световната годишна конференция на „SPEEDO“ за стратегическо планиране,
пред 120 участници бранд мениджърът за България презентира модела на
партньорство с БЧК в областта на превенция на удавянията сред децата.
На едно от работните ателиета беше представена новата програма на SPEEDO за
подрастващи -„SWIMM GENERATION“ за следващите 20 години. Тя припокрива в пълна
степен визията за развитие на програмите по превенция, разработени от експерти
на Водноспасителната служба на БЧК. Този модел беше посочен като пример от
ръководството на SPEEDO пред всички участници.
България бе определена, като първата държава в света, която ще бъде
подпомагана от SWIMM GENERATION.
Издание на Българския Червен кръст

стр. 13

Бюлетин
Превенция на водния травматизъм
Ямбол
БЧК-Ямбол бе домакин на голям форум на тема: „Водната безопасност сред
деца – програми за превенция на водния травматизъм на БЧК и начини за тяхното
осъществяване”.
Участие взеха директорът на Областния секретариат на БЧК - инж. Митко
Филипов, началникът на РИО – Ямбол - инж. Красимир Стоилов, директори на
начални и основни училища от област Ямбол, учители по физическо възпитание и
спорт и класни ръководители от начален етап на обучение.
Основната цел бе участниците да бъдат запознати с обучителните програми на
БЧК за превенция на водния травматизъм сред деца от различни възрасти и възможностите за успешно интегриране на темите
за водната безопасност в учебните програми на всяко училище. Поставен бе акцент върху програмата на БЧК „Приятели с
водата”, която през последните три години успешно се реализира в няколко училища в Ямболска област и която ще послужи
за основа при въвеждането на темите за водната безопасност още през следващата учебна година сред ученици от начален
етап на обучение.
По време на дискусията бе обсъден добрият опит на училищата от областта, работили по програмата „Приятели с водата”,
учебните помагала, използвани по време на обученията, ефектът върху учениците, както и подходящият период за реализация.
Модератор на срещата бе Антон Налбантов – директор на дирекция „Водноспасителна служба” на БЧК.
Кърджали
Стартираха съвещания на преподавателите в началния курс, организирани от РИО
и свързани с въвеждането на новото учебно съдържание в програмите за първи клас.
С презентация на възможностите, които дават превенционните програми на БЧК
за водния травматизъм, в тях участва специалиста на ОС на БЧК Пламен Латунов.
Началните учители се запознаха с учебните помагала по програмата „Приятели
с водата“ и методическата помощ, която могат да получат от ОС на БЧК – Кърджали
през новата учебна година.

Курсове за водни спасители
Ямбол
26 април 2016 г.

Със заключителен изпит приключиха
курсовете за „Воден спасител на плувни
басейни и водни паркове” и „Воден
спасител на открити водни площи и
море”, организирани от БЧК – Ямбол.
Курсистите трябваше да
д е м о н с т р и р а т те о р е т и ч н и те с и
знания относно организацията на
водноспасителната дейност в България,
личността, ролята, задълженията и
отговорностите на водния спасител,
принципите за обезопасяване
на водни площи, опасностите при
къпане и плуване, оказване на първа
долекарска помощ при воден инцидент
и др. След това на плувния басейн към
гимназия „Васил Левски” се проведе
прак тическата част. Кандидатите
демонстрираха усвоените по време
стр. 14

на обучението практически умения,
свързани с плуване под вода, извличане
на удавник, техниката и тактиката на
водното спасяване, използването на
спасителни средства и др. Всичките
курсисти успяха да се справят успешно
с изпитните нормативи от курса за
„Воден спасител на плувни басейни и
водни паркове”, а трима от тях покриха
изпитните изисквания и за „Воден
спасител на открити водни площи и
море”.
Кандидатите за бъдещи водни
спасители демонстрираха наученото
по време на обучението пред комисия
в състав: Антон Налбантов – директор
на дирекция „Водноспасителната
служба” към НС на БЧК, Огнян Николов
– инструктор по водно спасяване, д-р
Георги Манчев – лекар-анестезиолог,
и Добриела Праматарова – специалист
в ОС на БЧК – Ямбол, председател на
комисията.
Варна
27 - 28 април 2016 г.
В два поредни дни се състояха
заключителните изпити на проведените
курсове за спасители на плувни басейни
и водни паркове и открити водни площи

и море. 31 курсиста бяха подготвени и
успешно защитиха придобитите знания
и умения. Общо обучените спасители с
право на работа за 2016 г. са вече 46.

Сливен
4 май 2016 г

Всички 11 кандидати се представиха
много добре на изпита за “Воден
спасител на плувни басейни и водни
паркове”, който се проведе в басейна на
XII ОУ “Елисавета Багряна.
Издание на Българския Червен кръст

