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Бюлетин
МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА

Междурегионално обучение на доброволните екипи
Шумен
20-22 май 2016 г.

Бургас
19 май 2016 г.

В съответствие с плана за защита при 
бедствия на община Бургас, екипите 
на БЧК участваха в проведената 
евакуация на детска ясла №3 в града. 
120 тригодишни малчугани и 40 души 
персонал бяха успешно евакуирани за 
5 минути.

Под патронажа на председателя на БЧК Христо Григоров и на кмета на община Каспичан Милена Недева, в подножието на 
Мадарските скали, в околностите на село Кюлевча, се проведе междурегионално обучение на доброволните екипи за работа 
при бедствия, аварии и катастрофи от областните организации на БЧК във Варна, Добрич, Силистра, Търговище и Шумен. 

Като специални гости-обучители в тренировките участваха Георги Стамов от Планинската спасителна служба и д-р Никола 
Николов – и. д. директор на дирекция Мениджмънт на бедствията при НС на БЧК.

Демонстрирано бе успешно взаимодействие между отделните аварийни екипи за незабавна и адекватна реакция при 
оказване на помощ на пострадали в бедствена и кризисна ситуация както в планината, така и при наводнение. За показаните 
професионални умения в алпийското спасяване на Мадарските скали и при спасяването на давещи се във воден басейн, д-р 
Николай Чобанов - член на НС на БЧК и председател на областната организация на БЧК в Шумен, връчи грамоти на всички 
участници.

Варна
15 май 2016 г.

Областната организация на БЧК бе 
партньор на организаторите на първия 
от веригата маратони в България под 
мотото „Бягането – начин на живот“.

Доброволци от екипите на МАЕ и 
ДЕРБАК осигуриха пунктове по първа 
долекарска помощ, а други техни 
колеги осигуряваха подкрепителни и 
освежителни напитки на състезателитепо 
цялото трасе.

Проверка на готовността

Партньорска подкрепа
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17 май 2016 г.
Варна

По повод Световния ден за борба с хипертонията, областната организация на БЧК 
проведе здравнопросветна среща с участието на потребители на услугата „Домашни 
грижи” и членове на клубовете на пенсионера в район „Одесос” и „Аспарухово”.

Бяха презентирани параметрите, рисковите фактори, здравно-социалните 
последици и начините за самопомощ за предотвратяване и контрол на хипертонията. 
Последва оживена дискусия, участниците обмениха помежду си личен опит за 
релаксиращи терапии в домашна среда, за здравословно хранене и билколечение, 
за ограничаване на стреса с общуване и споделяне. Демонстрирани бяха правилните 
последователни действия при измерване на кръвно налягане.

Всеки участник получи наръчник за самопомощ за предотвратянване и контрол 
на хипертонията и хартиена фигурка, символизираща здраво сърце.

Благоевград

Под мотото „Нормалното кръвно 
налягане - здраве за бъбреците” протече 
кампанията по повод Световния ден за 
борба с хипертонията. Доброволци на 
БМЧК участваха активно в събитието и 
спомогнаха за доброто му протичане, 
попълвайки анкетните карти на желаещите 
да получат консултация по темата.

БЧК се присъедини към общественозначима социална кауза

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХИПЕРТОНИЯТА

Световният ден на хипертонията (WHD) се отбелязва за първи път през 2005г. по инициатива на Международното 
дружество по хипертония и свързаните с него кампании имат за цел да обединят усилията на медицински 
специалисти, пациенти и институции за популяризиране на социалната значимост на заболяването, за важността 
на превенцията, контрола и лечението му. За първа година в инициативата участва като партньор и Български 
Червен кръст.

Добрич

Доброволци на БМЧК се включиха 
в кампанията за борба с хипертонията 
под мотото „Артериална хипертония и 
бъбречна недостатъчност“. На централния 
площад в града бе организирано безплатно 
измерване на кръвното налягане, теглото 
и талията на желаещите граждани и се 
раздаваха информационни материали. 

Кърджали

По повод Световния ден за борба с хипертонията и с цел повишаване 
информираността на обществото и насочване на вниманието му към ползата от 
профилактика за осигуряване на пълноценен живот на хората с хипертония, Българска 
лига по хипертонията и областната организация на БЧК проведоха кампания за 
безплатно измерване на кръвното налягане на гражданите.

Доброволци на БМЧК помагаха на желаещите, посетили информационния пункт, да 
попълват здравни анкети и раздаваха информационни материали.

Хасково

Доброволци на БМЧК от професионалната гимназия по механоелектротехника 
„Стойчо и Кица Марчеви” анкетираха над 150 желаещи да получат здравни съвети 
за превенция на високото кръвно налягане. Акцията се проведе в партньорство с 
Българска лига по хипертония и Тракийски университет – филиал Хасково. Младежите 
раздаваха флаери и дипляни, измерваха кръвното налягане, теглото и талията на 
гражданите.
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В клуба на пенсионера в Бяла Слатина се проведе семинар с възрастните 
доброволци, работещи по проект „Повишаване информираността на обществото 
по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права” от селата Попица 
и Търнава и от град Бяла Слатина.

Темата на занятието беше съвместннят подход при работа с хора от третата 
възраст. Участниците се включваха активно както в ролевите игри, така и в работата 
по групи и по двойки. Аудиторията се запозна с психосоциалното развитие на 
човека, с начините за справяне в различни кризисни ситуации и за оказване на 
психосоциална подкрепа на възрастните хора. 

Враца
18, 19 май 2016 г.

Изпълнявайки заложеното в Стратегия 2020, общинската организация на БЧК 
работи за справяне с проблемите на уязвимите хора като насочва вниманието им 
към мобилизиране на собствените възможности и потенциал. Във връзка с тази 
дейност в район „Младост” бе организирана групова психологическа лекция за 
хора с увреждания. По време на заниманията участниците бяха провокирани към 
активно общуване и споделяне. Оказа се, че с помощта на психолозите може да се 

Варна
17 май 2016 г.

БМЧК, съвместно с общината и регионалната здравна инспекция, отбеляза Световния ден на жертвите на ХИВ/СПИН. Събитието 
започна от площад „Васил Левски”, където бе обособена цветна алея, представляваща червена панделка – символ на борбата с 
коварната болест.

Разделени по екипи младите червенокръстци раздаваха на съгражданите си презервативи и информационни материали.

Пазарджик

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Работа с възрастни хора и хора с увреждания

БМЧК отбеляза Световния ден на жертвите от СПИН

БМЧК, съвместно с регионалната здравна инспекция, участва активно в 
организирането и провеждането на различни инициативи от Националната 
АНТИСПИН кампания, която тази година премина под мотото „Ангажираност, 
образование, сила”.

Доброволци на БМЧК проведоха с деветокласници от СОУ „Трайко Симеонов” 

15 май 2016 г.
Шумен

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

По традиция денят за съпричастност към жертвите на ХИВ/СПИН се отбелязва в цял свят всяка трета неделя на месец май. За 
пръв път той е честван през 1983 г. в Сан Франциско и Ню Йорк. На този ден десетки хиляди хора палят свещи и се присъединяват 
към тихите шествия в памет на жертвите на болестта.

Червената панделка е международен символ на анти-СПИН кампанията. Тя е създадена от група художници, нарекли се „Visual 
AIDS”. Символ е на солидарността към хората, живеещи с ХИВ, и обединява усилията на човечеството в общата борба срещу 
болестта. Червеният цвят на панделката едновременно символизира любовта и кръвта и така изразява съпричастността 
към засегнатите от заболяването и болката, причинена от загубата на близките, починали от СПИН. Червеният цвят също е 
и предупреждение да не се подхожда лекомислено към проблема и да не се пренебрегва едно от най-големите предизвикателства 
на нашето съвремие. 

В България денят се отбелязва от 1992 година и доброволците на БМЧК са едни от организаторите на кампании и събития 
за повишаване на инфомираността и чувствителността към този проблем, за намаляване на свързаната с ХИВ/СПИН стигма 
и ангажиране на обществото в борбата срещу коварната болест.

отключи увереност в собствените сили и самопомощта в критични моменти е реална възможност. 

обучение на тема „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. Младежите, работещи по метода връстници обучават връстници, 
припомниха на учениците какво е СПИН, начините на заразяване с ХИВ-инфекцията и как да се предпазят, запознаха ги с 
болестите, предавани по полов път. На участниците в обучението бяха раздадени информационни материали и презервативи.
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Ловеч
май 2016 г.

По инициатива на МВР, в училище „Тодор Кирков“ бе създадено първото в областта 
Детско полицейско управление. Идеята е, забавлявайки се, децата, да получат знания и 
умения за опазване на своя и на приятелите си живот, за справяне с трудни ситуации и 
с различни предизвикателства у дома, в училище и на улицата, да научат своите права и 
отговорностите си пред обществото. Те ще се запознаят и с дейността на полицейските 
служби, ще се научат да оказват първа долекарска помощ. Това обяви началникът на 
районното управление на МВР в Ловеч Радостина Петкова, която подписа с директора 
на училището Симеон Колев двугодишно споразумение за партньорство.

Новоприетите в полицейското управление ученици положиха клетва и получиха 
специални значки. 

Бургас
18 и 20 май 2016 г.

Доброволци на БМЧК преминаха обучение за работа с деца. Те се запознаха с 
фазите, през които преминава развитието на едно дете, с неговите основни права и 
усвоиха различни подходи за комуникация с деца с увреждания и с деца от институции.

Социалнопомощната дейност е един от приоритетите в работата на младите 
червенокръстци. Членовете на клуба редовно осъществяват посещения в детски 
социални заведения и провеждат акции в помощ на деца от уязвими групи и деца в 
тежко социално положение.

Децата трябва да знаят своите права и отговорности

Шумен
май 2016 г.

Доброволците от клуб „Студентски“ на БМЧК-Шумен отличиха с предметни 
награди и грамоти децата от Център за настаняване от семеен тип „Слънчево 
детство“, участвали в изработването на рисунки и сувенири за благотворителна 
изложба на Великден. 

Награди за творчество и съпричастност

Шумен
11-14 май 2016 г.

Четирима доброволци на БМЧК участваха в обучение „Проследяване на 
напредъка по целите за устойчиво развитие до 2030 година”, организирано по 
инициатива на фондация СМАРТ и свързано с програмата на ООН за ХИВ/СПИН, 
което се проведе в Боровец.  

Бяха засегнати актуални и интересни теми - сексуално-репродуктивно 
здраве, проблеми с младежката активност и др. Преподавателите споделиха 
ценни съвети от своята практика за воденето на обучения. За разлика от 
образователната система, използвана в училище, всички занятия се провеждаха 
по методите на неформалното образование, осигуряващ по-добро усвояване 
на материала и по-малко стрес за обучаваните. Интересът на всички участници 
към програмата бе изключително висок, като неоспорима заслуга за това имаха 
множеството образователни игри и задачи.

В междуведомствената експертна група, изготвила националната програма за работата на детските полицейски управления, 
участват представители на МВР, на Министерството на образованието и науката, на Министерството на правосъдието, на 
Българския младежки Червен кръст, на Българската православна църква и на Българския туристически съюз.

Обучения

Бургас
18 май 2016 г.

Ученици от 10 и 11 клас на немската езикова гимназия „Гьоте” участваха в 
обучение за общи знания за червенокръсткото движение. Тренингът включваше 
история на МДЧК/ЧП, принципи, емблема и мисия, както и информация за БЧК и 
БМЧК. Доброволците научиха повече за структурата на младежката организация, за 
основните направления на дейност, за работата по програми и проекти.

На финала на обучението в училището бе учреден клуб на БМЧК.


