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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
VIII Национално състезание на Младежките аварийни екипи
София, НУЛЦ на БЧК–Лозен
4 юни 2016 г.

Състезанието на младежките аварийни екипи на БМЧК се провежда на всеки две години и е част от програмата за подготовка
за действие при бедствия, аварии и кризи. Тази година 18 отбора от страната, преминавайки през 16 състезателни пункта,
демонстрираха теоретични и практически знания за оказване на първа долекарска помощ, първа психологична помощ и
психосоциална подкрепа в ситуации на пътнотранспортно произшествие, пожар, масови инциденти с множество пострадали,
бедствени ситуации и др. Важна част от изпитанията бе и темата „Международно червенокръстко движение“ и ролята и
задачите на Младежките аварийни екипи.
С приветствия към участниците се обърнаха проф. д-р Красимир Гигов, генерален директор на БЧК, и председателят на
БМЧК Мария Христова. Събитието подкрепиха с присъствието си д-р Славита Джамбазова, зам.-генерален директор на БЧК,
д-р София Стоименова, главен секретар на БЧК, както и представители на Столичната и на областните организации на БЧК.
Поздравителни адреси за събитието изпратиха Меглена Кунева – вицепремиер и министър на образованието и науката, и
министърът на здравеопазването д-р Петър Москов.
На официалното откриване присъстваха и представители на партньорски организации, институции и дарители. Състезанието
се осъществи с любезното съдействие на Националния дворец на децата, Съюза на българските автомобилисти, „Михалково“
АД, „Самекс“ EООД, магазини “Стената” и др.
VIII-то Национално състезание спечели отборът на МАЕ-София в оспорвана битка с колегите си от Варна и Кърджали, които
заеха съответно второ и трето място. Победителите получиха призовата купа и почетната дъска, върху която ще бъде гравирано
името на отбора. Отборът на МАЕ-Благоевград получи поощрителна награда в категория „Възстановяване на семейни връзки“.
Главен съдия на състезанието беше доц. д-р Димо Димов, началник на научно-изследователска лаборатория по медицина
на бедствените ситуации към Военномедицинска академия, подпомаган от съдийска колегия и над 40 помощник-съдии.
Комендатурата на състезанието по традиция оглавяваше Васил Гурев, ръководител на Националния екип за работа при
бедствия, аварии и катастрофи (НЕРБАК), подпомаган от членове на Университетския аварийно-спасителен отряд (УАСО) и на
Доброволния екип за работа при бедствия (ДЕРБАК) - София.
В ситуационните задачи участваха близо 50 статисти – доброволци и ученици от столични училища, както и доброволци
от Националната скаутска организация на България, а автентичност на ситуациите придаде екипът от дегизатори, ръководен
от д-р Никола Николов, и.д. директор на дирекция „Мениджмънт на бедствията”.
По време на Националното състезание на МАЕ се проведе и подбор за членове на представителния отбор на БЧК в
Европейското състезание по първа помощ през 2017 г. (FACE 2017).
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Бюлетин
Инициативи за Международния ден на детето
1 юни 2016 г.
Габрово

По повод 1 юни децата от шести
клас на ОУ „Неофит Рилски”, заедно с
доброволци на БМЧК, дариха усмивки
и незабравими емоции на децата с
увреждания от дневния център в града.
Ш е с то к л а с н и ц и те , о бу ч а в а н и
през последните три месеца в „Уроци
по толерантност”, за пореден път се
увериха, че толерантността в днешно
време е най-големият подарък, който
можеш да поднесеш на хората около теб.

до учебния манекен и да приложи
наученото за изкуствено дишане и
непряк сърдечен масаж.
В с ф о р м и р а н о т о а р т- а т е л и е
малчуганите имаха възможност да
рисуват върху лице, но най-голям
интерес предизвикаха забавните
игри „Великани и джуджета” и „Не се
сърди човече”. Победителите получиха
награди, а всички участници в празника
се почерпиха с лакомства.

възможност да гледат детски спектакъл.
Забавленията завършиха с прожекция
на анимационния филм „Angry Birds“, а
на раздяла се почерпиха със сладолед.

Кърджали
Бургас

Ловеч

С подаръци – играчки и лакомства,
младите доброволци от ОС на БЧК
и з н е н а д а х а д е ц ата от п о м о щ н о
училище „Васил Левски” по случай
международния ден на детето. Заедно
с доброволците те изнесоха концерт,
рецитираха стихотворения и играха
весели игри.
По същото време възрастните
доброволци на БЧК в Луковит бяха
з а е д н о с д е ц а та от ц е н т ъ р а з а
настаняване от семеен тип в града и ги
зарадваха с подаръци за празника.
Ямбол
Доброволците на БМЧК
организираха празник в Градския парк.
В специално обособените кътове по
интереси младежите демонстрираха
уменията си за оказване на първа
долекарска помощ при кръвотечения
и счупване на крайници в резултат на
пътнотранспортно произшествие. Всяко
дете имаше възможност да се докосне
стр. 2

По случай 1 юни доброволци от
клуба по социално-помощна дейност
към БМЧК организираха цветен празник
за най-малките. Червенокръстците бяха
подготвили забавни игри за децата,
рисуваха и се забавляваха с тях, а на
финала изрисуваха и лицата им, за да ги
превъплътят в любимите им приказни и
филмови герои.
Празнични акции проведоха и
доброволците от клубовете на БМЧК
в Айтос и Карнобат. Младежите от
Карнобат посетиха центъра за социална
рехабилитация и интеграция ,,Св. Анна”
в града. Заедно с децата те рисуваха,
играха и се забавляваха. А най-важното
бе, че на този ден малчуганите не се
чувстваха самотни и изолирани заради
здравословните си проблеми.
Добрич
Доброволците от м ладежк ата
организация празнуваха с децата от
Центъра за обществена подкрепа
към областната организация
н а БЧ К . В р а з л ич н и а рти с тич н и
работилници те рисуваха, правиха
колажи, стреляха с лък, ходиха на
кокили. В работилница „Театър“ имаха

Доброволците на БМЧК от клуб
“ Н а де ж д а ” к ъ м п р о ф е с и о н а л н ата
гимназия по туризъм и хранителновкусова промишленост “Св. Св. Кирил и
Методий” в Момчилград организираха
празник с много песни, танци, подаръци
и лакомства за децата от Дневен център
за деца и възрастни с увреждания “Дъга”.
А те с признателност и обич поднесоха
на червенокръстците картина от плат,
дърво, мъниста и камъни, изработена от
самите тях.
Доброволците на БМЧК от клуб
„От сърце“ към СОУ „Васил Левски“
в Ардино организираха празник за
малчуганите от ОДЗ „Слънце“ с минитеатър, състезателните игри и танци.
Видин
БМЧК, с ъвмес тно с Фондация
”Подкрепа за реализация”, “Дамски
Лайънс клуб Вида“ и община Видин
организираха за поредна година детски
хепънинг „ЩУРОЛАНДИЯ”.
В крайдунавския парк бяха разпънати
шатри, в които доброволците рисуваха
лицето на всяко дете според желанието
му като лъвче, тигърче или приказен
герой, оформяха различни прически на
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момиченцата, като вплитаха в косите им
панделки, и правеха плитки. За всички
деца имаше балон или подарък.
Плевен
За деня на детето доброволки на
БМЧК зарадваха с шарени балони
малките пациенти на детското отделение
на УМБА Л „Д-р Георги Странски”.
Срещата донесе радост и усмивки на
децата.

Световен ден без тютюнев дим
31 май е обявен от Световната здравна организация за Световен ден без тютюнопушене и се отбелязва вече 18
години. Доброволците на БМЧК от цялата страна го отбелязват с информационни акции и различни други инициативи
за повишаване на здравната култура на населението и осведомеността за вредата от цигарите.
и раздаваха информационни материали
31 май 2016 г.
Търговище
за вредата от тютюнопушенето с полезни
Ловеч
съвети как може да се каже „сбогом“ на
цигарите.
Няколко дни по-късно БМЧК се
присъедини и към спортното състезание
по изк ачване на с т ъпа лата к ъм
паметника „Създатели на българската
държава”, по повод на Световния ден
без тютюн от велоклуб „Илчов баир”,
община Шумен, РЗИ, Irun платформа
за бягане, общинското предприятие
за туризъм „Мадарски конник”
По повод 31 май РЗИ и общинският и Градския ученически парламент.
с ъ в е т п о н а р к о т и ч н и в е щ е с т в а Идеята на организаторите е да се
„Спри цигарите днес!“. Под този организираха безплатно замерване на възпитава спортен и състезателен дух у
лозунг доброволци на БМЧК раздаваха въглероден оксид в издишания въздух и гражданите, пушачите да се отдалечават
на съучениците си стикери, брошури и на количеството на карбоксихемоглобин от вредния навик и да се популяризират
плакати, в които са изброени вредите от в кръвта при пушачи. Показанията природните красоти и историческите
тютюнопушенето.
дават информация за количеството забележителности на района.
160 състезатели от Шумен, Варна,
на отровния газ в белите дробове и за
Плевен
процента на заместения в кръвния поток Разград, София и Търговище участваха
жизненоважен кислород. В инициативата в изкачването. Първи и с най-добро
време финишира 28-годишният Ивайло
се включиха и доброволците на БМЧК.
Атанасов, учител по философия от
Шумен
Разград.
Регионалната здравна инспекция
предостави на всички присъстващи пасивни и активни пушачи, възможност
да измерят въглеродния оксид в
издишания от тях въздух и количеството
на карбоксихемоглобин в кръвта си.
Под надслов „Да живеем
здравословно” и „Не на цигарите!”
в община Пордим бе организирана
кампания за подобряване на здравната
култура на учениците и повишаване
осведомеността им за последствията
от злоупотребата с цигарени изделия.
В и н и ц и а т и в а та с е в к л ю ч и х а и
доброволците от БМЧК, които помогнаха
в училищата да бъдат раздадени ябълки
и стикери с логото на кампанията.
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БМЧК, съвместно с регионалната
здравна инспекци я, организира
хепънинг и скринингова кампания за
измерване на въглеродния оксид в
кръвта на пасивни и активни пушачи.
Доброво лците пре д лагаха на
пушачите да заменят цигарата си с бонбон
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Бюлетин
Заключителна среща по програма „Хелфи“
Добрич
30 май 2016 г.
На заключителна среща по програма „Хелфи“ четвъртокласниците от ОУ „Хр.
Смирненски“ показаха какво са научили по време на обучението за оказване на
първа помощ на пострадал при различни злополуки. Учениците благодариха на
доброволките от БМЧК за ползотворно и приятно прекараното време заедно, а те
от своя страна връчиха на децата сертификати.

Компетентно съдийство
Смолян
31 май 2016 г.
Членове на Младежкия авариен екип на БМЧК участваха в организирането и
провеждането на областното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари
и извънредни ситуации”. Като съдии те оценяваха знанията на състезателите по
оказване на първа помощ при счупен крайник, изгаряне, обилно кръвотечение и
безсъзнание.

Превенция на ХИВ/СПИН
Смолян
27 май 2016 г.
Заедно с ученици от Ресурсния център в града и представители на Общинския
ученически съвет, доброволци на БМЧК участваха в засаждането на цветя и в
откриването на фигура с формата на червена панделка – символ на съпричастност
и толерантност към засегнатите от ХИВ/СПИН. Събитието, по повод деня в памет на
починалите от СПИН, бе организирано от превантивно-информационния център по
наркотични вещества към община Смолян, РЗИ, областната организация на БЧК и от
Ресурсния център в града.
Силистра
31 май 2016 г.
Доброволци на БМЧК проведоха обучение по превенция на ХИВ/СПИН с ученици
от деветите класове на СОУ „Н. Й. Вапцаров“. Заниманията имаха за цел привличането
на нови доброволци в клубовете на организацията.

Здравна инициатива
Плевен
31 май 2016 г.
Рали, което включваше разнообразни двигателни игри, организираха за учениците
от ОУ „Д-р Петър Берон” в града доброволци на БМЧК. На финала на състезанието
всички отбори бяха победители, а децата разбраха колко важно за здравето е
движението и какво удоволствие доставя то. Участниците в надпреварата получиха
грамоти, значки и плодове, за да се хранят здравословно.

С пожелание за успехи
Смолян
31 май 2016 г.
С благодарност за добре свършената работа председателят на областната
организация на БЧК Мариана Иванова поздрави доброволците-абитуриенти за
успешното им завършване на средно образование и им пожела да бъдат упорити в
преследването на целите си, да превърнат трудностите по пътя на живота си в победи,
а мечтите си - в реалност.
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РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ
Празник за деца бежанци
София
1 юни 2016 г.
По повод Международния ден на детето, с помощта на Бежанско-мигрантската
служба на БЧК, семейства на бежанци с деца посетиха Националния природонаучен
музей, където малчуганите участваха в безплатен детски панаир с над 60 културнообразователни ателиета, организиран от Столична община.

С превантивна цел
София
3 юни 2016 г.
Пребиваващи в бежанския център
във Военна рампа лица от Сирия,
Ирак и Афганистан, бяха анкетирани
и тествани с манту за туберкулоза
п о п р о гр а м а “ П од о б р я в я н е н а
устойчивостта на Националната
п р о г р а м а п о т у б е р к у л о з а ”,
финансирана от Глобалния фонд за
борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
Полезно обучение
Кърджали
31 май 2016 г.
Персоналът на дома за стари хора към областната организация на БЧК премина
обучение по темите „Правила за поведение и действие при земетресение“ и „Оказване
на първа долекарска помощ при бедствие”. Маргарита Пенева - дългогодишен служител
на дома и част от Екип 254, демонстрира в последователен ред действията за оказване
на първа долекарска помощ, а специалистът по организационна дейност и развитие
на доброволчеството Ламбрета Анастасова показа нагледно как се правят превръзки.
С помощта на придобитите знания и умения всеки един от участниците в обучението
може да реагира адекватно и да бъде полезен в кризисна ситуации.

Работа с хора от третата възраст
Русе
3 юни 2016 г .
На среща с доброволците от областната организация на БЧК, работещи по проект
„Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и
защита на техните права”, бе отчетена дейността на инициативните групи по места и бяха
набелязани предстоящи цели.
На отличените участници в конкурса за есе, фотография и видеоклип на тема
„Солидарността между поколенията – като жива вода”, посветен на Международния ден
за солидарност между поколенията, бяха връчени грамоти и предметни награди.
Издание на Българския Червен кръст
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Добрич
3 юни 2016 г .
По инициатива на възрастни хора, участници в проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на
възрастните хора и защита на техните права“, със съдействието на кметството и местното читалище, в село Победа бе организиран
концерт „Бони и приятели“. Заедно с Бони Милчева , водеща на предаването „Ако зажалиш“, стари градски песни пяха и някои
от доброволците.

МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА
Партньорска акция
Стара Загора
1 юни 2016 г.

За първи път жители и гости на града наблюдаваха симулация на атрактивна спасителна акция с медицински хеликоптер.
Демонстрацията, при която бе спасена пострадала жена, е част от проекта „Активна грижа“, който стартира през месец юни
2014 г. като публично-частно партньорство между БЧК и сдружение „Клуб Активна сигурност“ за подпомагане дейността на
държавата в областта на спешната помощ. Като продължение на проекта е разработена застраховка „Активна грижа“, която
осигурява въздушен и наземен транспортен асистънс с помощта на хеликоптери, мрежа от линейки в цялата страна и шофьори,
преминали през курс на обучение за оказване на първа помощ към БЧК.
В демонстрацията се включиха доброволци от екипа за работа при бедствия, аварии и катастрофи към областната
организация на БЧК, които оказаха първа долекарска помощ на „пострадалата” и асистираха за качването й в линейка, а после
- и в хеликоптер.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ
Работна среща
Созопол
30 май - 1 юни 2016 г.
В Националния учебен център по
водно спасяване на БЧК се проведе
ежегодният семинар „Водноспасителна
дейност” с участието на специалисти и
директори от областните организации
на БЧК.
Присъстващите разгледаха
актуалните проблеми, съпътстващи
дейността на водните спасители, и
потърсиха ефективни начини за тяхното решаване. Определени бяха основните насоки за прилагането на програмите по
превенция на водния травматизъм в учебните заведения за следващата учебна година. Споделени бяха и добрите практики,
свързани с обучението на водноспасителни кадри.
С тържествена церемония в учебния център бе открита семинарна зала на името на Димитър Венов, един от
основоположниците на Водноспасителната служба на БЧК.
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Бюлетин
Превенция на детския воден травматизъм
Ямбол
31 май 2016 г.
В последния учебен ден за учениците
от началния курс на ОУ „Св. св. Кирил
и Методий” в село Зимница, община
Стралджа, се проведе заключителният
етап на проведеното обучение по
програмата на БЧК „Приятели с водата”.
С голям ентусиазъм децата от 2 и 3 клас
се включиха в забавните състезателни
игри от инициативата „Малък празник на водата”. Разделени в три отбора - „Изворче”, „Поточе” и „Рекичка”, те демонстрираха знания
за правилата за водна безопасност, за флаговата сигнализация и за ролята на водния спасител на плажа и на плувния басейн.
Героят от учебното помагало Водичко също беше сред децата и подкрепяше отборите, а жури с председател Галина
Александрова – директор на училището, даваше своите обективни и безпристрастни оценки.
Бургас
юни 2016 г.
Доброволките на БМЧК Константина
и Мартина, осмокласнички в природоматематическата гимназия „Никола
Обрешков“, вече близо 11 години
тренират плуване и водно спасяване.
Точно затова именно те бяха избрани да
запознаят децата от 5 клас на ОУ „Братя
Миладинови“ с основните опасности
при къпане и плуване и с оказването
на помощ и самопомощ при водни
инциденти.

Нови водни спасители
Видин
2 юни 2016 г.
Проведе се заключителният изпит
за „Спасител на плувни басейни и водни
паркове”, на който се явиха 12 кандидати,
преминали обучене за придобиване
на квалификацията. Представителят на
дирекция „Водноспасителна дейност”
на БЧК Иван Георгиев поздрави новите
спасители за постиженията и ентусиазма
им.

Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране”
Материали: Валя Горанова; графичен дизайн: Майя Маслинкова
Тел: 81 64 721, 81 64 866
e-mail: pressoffice@redcross.bg; www.redcross.bg
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