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ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Финансова подкрепа за 40 деца, тежко пострадали при пътни инциденти
София
25 май 2016 г.

Консултативният съвет към “Националния дарителски фонд на БЧК за подпомагане на деца, пострадали при ПТП“ взе решение
по случай Международния ден на детето да се подпомогнат с парични средства 40 деца от цялата страна, пострадали при
пътни инциденти, повечето от които с тежки увреждания. На заседанието присъстваха представители на БЧК, Министерство
на вътрешните работи, Министерство на транспорта, Здравноосигурителния институт, Булмедика, Съюза на българските
автомобилисти, Асоциацията на вносителите на автомобили, Асоциацията на пострадалите при катастрофи и на Държавно
обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата.
Гост на заседанието беше и Мая Клевцова, представител на Сосиете Женерал Експресбанк, която връчи на председателя
на БЧК Христо Григоров чек за 5 000 лв. Средствата са набрани от кампания по повод 8 март, организирана от служителките
на банката.
Управителят на Булмедика ООД Стефан Стругаров информира, че компанията дарява 10 000 лв. допълнително, за да могат
да бъдат подпомогнати с по-големи суми деца с особено тежки наранявания.
Благодарение на благородния жест на Булмедика и след като разгледаха постъпилите молби за подпомагане от семействата
на пострадали деца, членовете на консултативния съвет взеха решение да подпомогнат децата с изключително тежка степен
на увреждане с парична помощ в размер на 1 000 лв. За останалите тежки случаи бе определена финасова помощ от 800 лв.,
за средно тежка степен на увреждане – по 500 лв. и за по-леките случаи – по 300 лв.
Общо 40 деца от цялата страна, пострадали при пътнотранспортни произшествия, получиха финансова помощ от Фонда,
като 4 от тях са с изключително тежки наранявания, 27 с тежки, 7 със средно тежки и 2 с леки наранявания. Общият размер на
отпуснатите парични средства е 29 700 лв. Помощите ще бъдат връчени на семействата на пострадалите деца чрез областните
организации на Българския Червен кръст.

Републикански шампионат по приложно колоездене
Ямбол
27, 28 май 2016 г.
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В Републиканския шампионат по приложно колоездене „Младежта за
безопасност на движението”, организиран от СБА, Общински детски комплекс, МВР
- „Пъртна полиция”, БЧК и община Ямбол, участваха деца на възраст 10-15 години
от цялата страна.
Отборите демонстрираха знанията си за правилата в пътното движение,
премериха сили по майсторско управление на велосипед и управление на
велосипед в реална пътна обстановка и показаха на практика уменията си по
оказване на първа помощ.
Главни съдии на пунктовете по първа помощ бяха д-р Живка Димитрова и д-р
Пенчо Пенчев от отдел „Здравна политика и първа помощ” в НС на БЧК. На първо
място в този кръг от състезанието се класира отборът на Ямбол.
Всички участници в надпреварата получиха награди и грамоти, осигурени от
БЧК-Ямбол.
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ФОНДОНАБИРАНЕ
Клиентите на „Кауфланд” събраха 14 408 лева за „Топъл обяд”
София

Приключи съвместната Великденска кампания на „Кауфланд България” и БЧК за
осигуряване на безплатна храна в училище за нуждаещи се български деца - сираци,
полусираци, деца от бедни и от многодетни семейства. В продължение на един месец
клиентите на магазините от верига„Кауфланд“ в цялата страна даряваха за програма
„Топъл обяд“ на БЧК. Бяха набрани 14 408 лева, което е най-добрият резултат от
Великденска кампания за 7-годишната съвместна дейност. С тези средства през
следващата 2016/2017 учебна година ще бъдат осигурени 7 204 безплатни обяда
за нуждаещи се деца.
Клиентите на всеки един от магазините Кауфланд във Варна, Кърджали,
Кюстендил, Казънлък и Стара Загора, са дарили по над 1 000 лв. БЧК им благодари,
благодари и на ръководството на търговската верига за хуманния жест да помагат
на деца в нужда.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
Фестивал на гъбата
Русе
28 май 2016 г.
В село Красен, община Иваново, за седма поредна година се проведе Фестивал на
гъбата. Събитието бе организирано от кмета Йорданка Чурова, от хората в местния
пенсионерски клуб и от инициативна група възрастни доброволци на областната
организация на БЧК, работещи по проект„Повишаване информираността на обществото
по проблемите на възрастните хора и защита на техните права“.
До преди няколко години в селото е имало завод за преработка на гъбни продукти
и голяма част от населението се е занимавало с гъбопроизводство. Възрастните хора
пресъздадоха пред гостите и участниците във фестивала съхранените от стари времена
местни традиции и бяха подготвили кулинарна изложба с ястия от гъби.
Инициативата премина под патронажа на областния управител доц. д-р Стефко Бурджиев, който връчи награди на отличилите
се участници.
Фестивалът бе съпроводен с богата музикална програма от песни и танци за всички възрасти.

В помощ на деца с увреждания
Монтана
С апел към ръководствата на училищата в града, към родители и ученици, областната организация на БЧК стартира инициатива
за събиране на пакетирани хранителни продукти в помощ на семейства с деца с увреждания. Най-активно в кампанията се включи
Трето училище, където бяха събрани 445 килограма храни.
Доброволци на БМЧК сортираха продуктите и ги разпределиха в пакети, които предоставиха на 250 деца с увреждания.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Благотворителни инициативи
Шумен
24 май 2016 г.
В деня на българската просвета и култура и на славянската писменост доброволците
на БМЧК организираха пред драматично-куклен театър„Васил Друмев“ благотворителен
базар за книги. Към събитието се присъединиха много хора. С набраната сума ще бъдат
закупени произведения на автори, включени в задължителната учебна програма, които
ще бъдат дарени на децата от центровете за настаняване от семеен тип.
стр. 2

Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин
Кърджали
31 май 2016 г.
Доброволци на БМЧК от клуб “Надежда” към професионалната гимназия
по туризъм и хранително-вкусова промишленост в Момчилград проведоха
благотворителен кулинарен базар. Инициативата бе реализирана в рамките на
проект „Знанието е сила и защита”, финансиран от фонда на БМЧК „Мисли глобално,
действай локално”.
Вкусните кулинарни произведения бяха приготвени от доброволците и от техни
приятели от клуб „Лесно и вкусно” към гимназията. Набраните от базара средства
са предназначени за благотворителна дейност клуб „Надежда”.

„Малки уроци по толерантност”
Габрово
18 май 2016 г.
Шестокласници и седмокласници от ОУ „Неофит Рилски”, преминали обучение
по проекта на БМЧК „Малки уроци по толерантност”, играха „Не се сърди човече”,
поставени в неравностойно положение - със завързани очи, със завързани крака и
завързани ръце. Целта бе да се проследи отношението на децата към различията.
27 май 2016 г.
Малките доброволци от група„Дъга” на ЦДГ„Радост” отпразнуваха завършването
на детската градина. Гости на тържеството бяха доброволците Маргарита Горанова
и Виктория Генчева, които през учебната 2015/2016 г. обучаваха малчуганите по
проекта на БМЧК „Малки уроци по толерантност”. Те връчиха на всички грамоти и
специално изработени значки „Добро сърце”.

Състезание на ученически екипи по първа помощ
София
30 май 2016 г.
Победителите от шестте териториални състезания на ученическите екипи по първа помощ
от шести и девети клас участваха в традиционната заключителна надпревара за отличаване
на най-добрите. В подкрепа на участниците пред НДК се събраха над 150 доброволци и
приятели на на БЧК. Състезанието откри директорът на Столичната организация на БЧК
Петранка Недялкова. Тя поздрави отборите и техните ръководители за старанието при
подготовката и пожела успех на всички участници.
Състезателите преминаха през шест пункта и доказаха познанията и уменията си по
оказване на първа долекарска помощ на пострадали в различни ситуации и информираността
си за историята на БЧК. Висококвалифициран съдийски състав от лекари и членове на
столичния Младежки авариен екип отличиха при малките като най-подготвен отбора на 38
ОУ „Васил Априлов”, а при големите победиха деветокласниците от СГСАГ „Хр. Ботев”. Всички участници получиха медали и
подаръци, а на най-добрите директорът на Столичната организация на БЧК Петранка Недялкова и главният съдия д-р Христина
Шкодрова връчиха купи и грамоти.
Подаръците и лакомствата за участниците в празника осигуриха фирмата спонсор - „Медика” ЕООД, и „Медицинска техника
инженеринг”, „Нестле-България”, „Девин”, „Пен дор”, „Чипита”.

Обучения
Кърджали
27 май 2016 г.
Доброволката Моника Ангелова - член на Младежкия авариен екип, проведе
обучение по първа психологична помощ и психосоциална подкрепа на доброволци
от дружеството на БЧК към териториалното подразделение на НОИ.
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Габрово
20 май 2016 г.
Доброволци на БМЧК преминаха обучение по темата „Младите хора и
наркоманиите”. Председателят на общинския съвет по наркотични вещества Габриела
Йосифова ги запозна с различните видове наркотици, с тяхното въздействие и с
последиците от употребата им. По време на заниманията младежите упражниха
уменията си за аргументация, критично мислене и анализ на ситуации, свързани с
рисково поведение. В обучението беше включен спектакъл на импровизационен
театър „IMPROV”, който представи иновативен модел за превенция на злоупотребата
с психоактивни вещества. В този вид театър публиката участва в действията на
актьорите и внася собствен опит и преживявания в процеса на театралните импровизации. Тя задава ситуациите и чрез казуси
от ежедневието направлява поведението на актьорите. Прекият контакт и диалогът с публиката при този вид сценично изкуство
са предпоставка за силно въздействие върху целевата група и по нетрадиционен начин предават информация за рисковете от
употреба на наркотици и за формиране на нагласи за здравословен начин на живот.
Хасково
май 2016 г.
Приключиха учебните сесии по програма „Хелфи” на БМЧК с второкласници и
третокласници от СОУ „Св. Паисий Хилендарски” и ОУ „Христо Смирненски” в града.
Лекциите проведоха доброволките Ванеса Бодурова, Деница Стоянова и Гергана
Делитонева.
В рамките на три месеца момичетата ежеседмично работиха с малчуганите и чрез
игри и практически занятия ги запознаха с начините за оказване на първа долекарска
помощ при различни видове травми, наранявания и инциденти.
Хасково
май 2016 г.
Доброволките на БМЧК Илияна Ангелова, Ванеса Бодурова и Милена Дицова,
сертифицирани да водят ателиета по психосоциална подкрепа по проекта на БМЧК
„Партньори за социална промяна”, приключиха заниманията си с осмокласници от
ПМГ „Акад. Боян Петканчин”. Подробно бяха разгледани темите, свързани с емоции,
стрес, конфликти и взаимоотношения, начините за идентифициране на тези състояния
и адекватните реакция за преодоляването им.
Учениците проявиха изключителен интерес към темите и с желание се включваха
в дискусиите.
Хасково
май 2016 г.
В рамките на проект „Създаване подготвителен екип на МАЕ”, финансиран от
глобалния фонд„Мисли глобално, действай локално”, доброволци на БМЧК проведоха
демонстрации в централния парк на града. Екипите, преминали обучения по първа
долекарска помощ и психосоциална подкрепа – първо ниво, заедно показаха
уменията си в помощ на пострадали при инциденти.

Спорт, изкуство, благотворителност
София
28 май 2016 г.
Доброволците на БМЧК подкрепиха детския фестивал за спорт и изкуство Sofia
Fun Fest, под мотото „Открий таланта!”. На открито, в полите на Витоша, десетки деца,
спортуваха, играха и се забавляваха в различни арт-работилници, с уроци по тенис,
футбол, стрийт хокей и колоездене, с демонстрации по стрелба и бойни изкуства,
екстремни спортове, роботика.
Доброволците на БМЧК се включиха в организацията на събитието, подпомогнаха
детските ателиета и обучаваха деца и възрастни през целия ден на техники за оказване
на първа долекарска помощ. Членове на Младежкия авариен екип демонстрираха
оказване на първа помощ на пострадал при пътен инцидент. Съвместно с организаторите на фестивала, БЧК успешно осъществи
фондонабирателна кампания с изработените в работилниците детски произведения. С набраните средства ще бъде частично
реновирана занималнята на Клиниката по детска клинична хематология и онкология към болница „Царица Йоанна – ИСУЛ”.
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Седмица на физическата активност
MOVE Week е ежегодно общоевропейско събитие, което има за цел да покаже ползите от воденето на активен начин на живот.
Тази година MOVE Week се проведе от 23 до 29 май, като в инициативата участваха повече от 38 държави.
Доброволците на БМЧК се включиха в инициативата и организираха, съвместно с партньори, различни събития, подчинени
на трите основни принципа на кампанията - повишаване информираността за ползите от физическа активност, насърчаване
на редовното участие в различни видове спорт и подобряване на възможностите за практикуването им.
Монтана
28 май 2016 г.
Оценявайки значението на физическата активност за здравето, тонуса и
за хармоничното развитие на личността, доброволците от БМЧК участваха
в организирания от общинския младежки дом празник на открито “Спортна
събота”. В парк “Монтанензиум” се проведоха тренировки по китайски бойни
изкуства за самозащита и упражнения за здраве, занимания по стрийт фитнес,
шахмат, диско и брейк денс, надбягвания и забавни игри. На информационния
пункт на БЧК желаещите можеха да участват в развлекателни арт-занимания и
да се запознаят с полезни четива.
През целия месец май, обявен за месец на спорта и здравето, БМЧК–Монтана организира поредица кампании,
насочени към спорта и към профилактиката на здравето. Всяка седмица доброволците участваха в демонстрации по
спасяване и по оказване на първа долекарска помощ при състезания, велопоход, мотосъбор и чествания на световни
дни с флашмоб и атрактивни инфонформационни пунктове. Знанията се надграждаха чрез поредица от обучения,
проведени в училищата и клубовете в Монтана, Лом и Берковица.
Търговище
В парк „Борово око” край града доброволците на БМЧК и Клубът на
нестопанските организации организираха игри на открито. Всички, които искаха
да се раздвижат, участваха в тренировка по спортно ориентиране, играха „Не се
сърди, човече” с живи пионки и други забавни игри. В инициативата участваха
представители на Клуб по спортно ориентиране Вариант 5 и деца от приемни
семейства.
Благоевград
Заредени с положителна енергия си тръгваха посетителите на организирания от
БМЧК в парк Бачиново празник на физическата активност.
В няколко обособени къта специалните гости на събитието - клуб по народни танци
„Пиринче”, клуб по зумба и клуб по таекуон-до „Фолкън”, предлагаха на желаещите
специфични упражнения и хореографии за раздвижване, а тези, които вече искаха
да си отдъхнат можеха да посетят пунктовете за релаксиране, за забавни игри и за
лекции по здравословно хранене.
София
Доброволците на БМЧК от Първи териториален център участваха като партньори
на федерация „Адаптирана физическа активност Балкани и черноморска област” при
организирането и провеждането на Международен интегриран детски спортен фестивал.
В празника, който протече под мотото “Вие сте част от нас”, участваха над 200 деца.
Сред тях имаше деца с увреждания и деца със специални образователни потребности.
Гости на събитието бяха олимпийски и параолимпийски шампиони и автомобилни
състезатели.
Доброволците на БМЧК демонстрираха пред децата умения по първа долекарска
помощ и бяха организирали за тях щафетни игри. Празникът завърши със зумба-маратон.

С благодарност и с пожелание за успех
Ямбол
май 2016 г.
Областната организация на БЧК
изпрати официално доброволците на
БМЧК, които тази година са абитуриенти.
Те получиха сувенири и тениски с мотото
Издание на Българския Червен кръст

на ямболската младежка организация
„Победителите са при нас, бъди и ти един
от тях!”.
С пожелание за успех в живота, Гергана
Георгиева, специалист в Секретариата на
ОС на БЧК, връчи на Даниела Иванова и на
Стели Джамбазова грамоти за всеотдайна

работа в организацията и им благодари
за всичките дела през годините в полза
на уязвими общности от населението.
Младежите обещаха, че винаги
ще подкрепят организацията и ще
продължават да бъдат посветени на
хуманизма.
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Бюлетин
МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА
Проверка на готовността на екипите
Монтана
май 2016 г.
В партньорство с природоматематическата гимназия „Св. Климент Охридски”,
доброволци от ДЕРБАК, МАЕ и членове на аварийния екип на възрастните доброволци
организираха симулация-евакуация на ученици, пострадали при земетресение. След
като всички „пострадали“ бяха изведени от опасната сграда, част от тях се отправиха
към пункта за психосоциална подкрепа, където доброволци от ДЕРБАК ги успокояваха
и ги снабдяваха с храна и напитки, а доброволци от МАЕ оказваха на наранените
първа долекарска помощ.
София
26 май 2016 г.
На полигона за обучение на доброволни формирования в Панчарево се проведе
практическо занятие на структурите на Единната спасителна система на Столична
община на тема „Действие на екипите и взаимодействие на терен при пътно
транспортно произшествие с отделяне в атмосферата на опасни вещества”.
В симулацията активно се включиха доброволци от ДЕРБАК и МАЕ на Столичната
организация на БЧК, които демонстрираха оказване на първа долекарска помощ и на
психосоциална подкрепа на пострадали при катастрофа. В координирана операция с
Гражданска защита, доброволците трябваше да окажат първа долекарска помощ и на човек в изключително критично състояние,
затиснат от паднал електрически стълб, по който тече ток с високо напрежение.
Доброволците на Столичната организация на БЧК за пореден път демонстрираха своята отлична подготовка и показаха, че
са надежден партньор в Единната спасителна система на София.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ
„Приятели с водата”
Русе
30, 31 май 2016 г.
С цел превенция на водния травматизъм с деца, в продължение на два месеца 201
второкласници и третокласници от ОУ „Отец Паисий” в Русе, от СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” – Две могили, и от НУ „Св. Св. Кирил и Методий” - град Бяла, се обучаваха
за безопасно контактуване с водата по програмата на БЧК „Приятели с водата”. Всеки
класен ръководител предварително бе снабден с Книга за учителя, а всяко дете – с Книжка за ученика.
В края на учебната година на децата от трите училища бяха раздадени грамоти, а те определиха наученото като интересно и
полезно. Висока оценка за програма „Приятели с водата” дадоха и класните ръководители.

Доброволец на БЧК с рекорд за Гинес
София
29 май 2016 г.
Един от най-активните и
дългогодишни доброволци на БЧК
Северин Василев, инструктор по водно
спасяване повече от 10 години, подобри
световния рекорд на Гинес за най-много
направени коремни преси за определено
време, без почивка.
С името Северин Василев в книгата
„Световни рекорди на Гинес”, ще бъде
записана и България.
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Благодарност
В писмо до генералния директор на БЧК проф. д-р
Красимир Гигов ръководството на факултет „ПБЗН” при
Академията на МВР изказва най-искрена благодарност
на дирекция „Водноспасителна служба” на БЧК за
отличната организация и успешното провеждане на
XV Национален турнир по водно спасяване „Любен
Кантарджиев” във Велико Търново.
„Това беше действително един приятен и ползотворен
спортен празник. Надяваме се за бъдещо сътрудничество
между нашите институции при провеждането на нови
съвместни инициативи.” – се казва в писмото.
Издание на Българския Червен кръст

