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Седмица на водното спасяване

София
8 юни 2016 г.

Във връзка с традиционната Седмица на водното спасяване, която тази година 
се провежда от 6 до 12 юни в цялата страна, Водноспасителната служба на БЧК 
организира пресконференция за готовността на водните спасители за летния сезон.

Председателят на Националната комисия по водно спасяване доц. Стоян Андонов 
и директорът на ВСС на БЧК Антон Налбантов предоставиха информация за водния 
травматизъм в страната през изминалата година. 

Те анонсираха въвеждането за първи път през учебната 2016/2017 г. в програмите 
на Министерство на образованието разработените от ВСС обучителни модули за 
водния травматизъм при децата. Интересът на журналистите бе насочен основно към 
резултатите от обучението на водните спасители през тази година и осигуряването 
на спасители през започващия активен летен сезон, както и за актуалното състояние 
на плажовете и най-често посещаваните водни басейни.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

Ямбол
6-10 юни 2016 г.

Областната организация на БЧК стартира поредица от обучения по 
водноспасителен минимум с ученици от пети до единадесети клас. Първите 
уроци се проведоха с децата от СОУ „Св. Климент Охридски” в Ямбол. С помощта 
на специалиста по водноспасителна дейност към БЧК Добриела Праматарова, 
учениците осмислиха причините за трагични инциденти, особено в неохраняемите 
водоеми, намиращи се във вътрешността на страната. Те проявиха голяма активност 
при обсъждането на конкретни случаи,разказани от самите тях.

Обученията по водноспасителен минимум имат за цел да запознаят децата и 
младежите с основните опасности при къпане и плуване и начините за оказване 
на помощ и самопомощ при инцидент във водата.

Хасково
юни 2016 г.

На басейна на комплекс „Фантазия” 
в града, доброволци и деятели на 
дружеството на водните спасители 
демонстрираха техники за водно 
спасяване и първа долекарска помощ 
при воден инцидент.  Чре з  тази 
инициатива областната организация на 
БЧК продължава своята разяснителна 

Курс за водни спасители 

Кърджали
3 юни 2016 г.

Четиринадесет са кандидатите, преминали успешно приемния изпит, с който стартира курсът за „Водни спасители на плувен 
басейн и водни паркове“, организиран от БЧК. В продължение на 65 учебни часа те ще усвоят теоретични знания и практически 
умения и техники за оказване на първа помощ при воден инцидент. Обучението ще приключи в края на месец юни, когато на 
кандидатите предстои покриване на изпитните нормативи.

дейност относно правилата за безопасно контактуване с водата и реакцията при водни инциденти.
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Както всяка година, по повод Международния ден на детето, Националният дарителски фонд за подпомагане на 
деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия към Българския Червен кръст, предостави финансова помощ 
за лечение и физическо възстановяване на деца, жертви на пътни инциденти. Фондът подпомогна семействата на 40 
деца от цялата страна, повечето от които са с тежки увреждания след претърпяната злополука на пътя.

Финансова помощ за деца, пострадали при катастрофи

Пазарджик
9 юни 2016 г.

Финансовата помощ на семействата 
на 3 от пострадалите деца от Пазарджик 
беше връчена от партньорите във 
Фонда на специално организирана 
среща в сградата на БЧК – Пазарджик. 
В разговора на тема “Да опазим децата 
на пътя!” се включиха зам.-областният 
управител на Пазарджик Стефан Мирев, 
представители на “Пътна полиция”, на 
регионалния инспекторат на МОН, на 
Центъра по спешна помощ в града, на 
СБА, на БЧК и  медии. 

От името на всички партньори във 
Фонда за подпомагане на деца, жертви 

на пътни инциденти, събитието откри 
д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален 
директор на БЧК, и запозна участниците 
с информация за работата на Фонда за 
11-те години от неговото създаване. 
Благодарение на положените сериозни 
усилия от страна на  партньорите в него, 
с финансови средства са подпомогнати 
семействата на 542 деца от цялата 
страна.

Инспектор Мария Ботева от отдел 
„Пътна полиция“ на ГД  „Национална 
п о л и ц и я “  к ъ м  М В Р  с е  о б ъ р н а 
с прочувствено слово към децата, 
към техните родители, към всички 
институции и към цялото общество за 
обединяване на усилията за опазване 
на децата и за по-малко пострадали на 
пътя през сезона на ваканциите.

В  п о с л е д в а щ а та  д и с к у с и я ,  с 
участието на родителите на децата 
от Пазарджик и на отговорните 
институции от града, бяха обсъдени 
в ъ з м о ж н о с т и те  з а  н а м а л я в а н е 
на детския пътен травматизъм и за 
подобряване на пътната безопасност 
в областта. Зам.-областният управител 
увери присъстващите, че ще съдейства 
за решаване на поставените въпроси, 

Хасково
7 юни 2016 г.

Представители на Секретариата на 
областната организация на БЧК връчиха 
финансова помощ на 17-годишния 
Георги Вълков и на Митко Ангелов - 
на 13 години, пострадали при пътни 
инциденти. Средствата са предоставени 
от Националния дарителски фонд за 
подпомагане на деца, пострадали при 
ПТП при БЧК.

Децата и техните близки изразиха 
благодарност за подкрепата.

свързани с конфликтни места за 
пресичане на улиците.

Оганизаторите зарадваха децата и 
с подаръци.

МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА

Международен семинар по антитероризъм

Варна
7 - 9 юни 2016 г. 

Генералният директор на БЧК, проф. д-р Красимир Гигов бе сред гост-лекторите 
в организирания от Медицински университет – Варна, Трети международен работен 
семинар по антитероризъм. Лекцията му на тема: „Природни бедствия. Готовност 
на Българския Червен кръст“, предизвика голям интерес сред участниците от 
България, Израел, САЩ, Канада и Румъния. 

Участниците и гостите на събитието, сред които израелски експерти по масови 
безредици, природни бедствия и тероризъм от университетската болница 
Хадаса в Йерусалим и от университетската болница Рамбам в Хайфа, както и от 
Специализирания институт по контра-тероризъм в Херцлия, имаха възможност да 
присъстват на симулация на взрив с множество поражения. В практическата част 
на демонстрацията участваха доброволци от БЧК, които заедно с формирования 
на Военномедицинска академия, Медицинския институт, гражданска отбрана, 
пожарна и  полиция обезопасиха района, оказаха първа долекарска помощ и 
извозиха пострадалите с линейки и хеликоптер.
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Женева, Швейцария
24-27 май 2016 г.

Борба с възрастовата дискриминация

На специално организирано събитие 
по време на 69-тата Световна здравна 
асамблея бяха обсъдени проблемите на 
здравословното стареене, нуждите на 
хората от третата възраст и активното 
им включване в живота на общността. 
Съорганизатори на събитието бяха Help 
Age International и International Federa-
tion on Ageing.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

Опитът на МФЧК/ЧП, и респективно този на БЧК, в подпомагане на възрастните хора бяха представени на форума от д-р 
Надежда Тодоровска – зам. генерален директор на БЧК, която беше един от водещите участници в събитието. Срещата премина 
при голям интерес и в конструктивна дискусия утвърди хуманитарните ценности, подкрепящи здравословното стареене и 
достойния начин на живот и в третата възраст.

В тази връзка, 69-тата Световна здравна асамблея прие Глобална стратегия на СЗО и план за действие по въпросите 
на здравословното остаряване. Заложените в нея ключови послания третират борбата с негативните явления, каквито са 
възрастовата дискриминация, стереотипите и нагласите, неглижиращи отношението към проблемите на възрастните хора, 
подценяването им от страна на социалните и здравните системи.

Кърджали
10-12 юни 2016 г.

Обучение за доброволци

Доброволки от “Екип 254” при областната организация на БЧК участваха в 
изнесено надграждащо обучение за оказване на първа долекарска помощ и за 
запознаване със законовата уредба при насилие над жени.

В първия модул обучители на възрастните доброволки бяха Мирослава Пенева 
и Елена Георгиева, членове на  Младежкия авариен екип на БЧК-Кърджали, заел 
само преди броени дни почетното трето място в Националното състезание. Сред 
темите на обучението бяха видове наранявания, счупвания, начини за спиране 
на кръвотечение и обездвижване на счупени крайници. Специално внимание бе 
обърнато на последователността от действия, когато човек стане свидетел или се 
озове на място с пострадали.

Доброволките имаха определено време за самоподготовка, за да приложат на практика наученото. Младежите от МАЕ 
им организираха състезание с отиграване на реална ситуация.

Вторият модул на обучението включваше презентация и дискусия, свързана с настоящата Европейска година за борба 
с насилието над жени. Лекторът Златка Лапанова се спря на нормативната база в тази област и на начините за оказване на 
помощ и закрила на пострадали от насилие.

Бургас
юни 2016 г.

Приказка за първата помощ

Над 100 деца от ОДЗ “Детелина” получиха основни познания за това как се 
оказва първа помощ. Техни учители бяха доброволците на БМЧК – Бургас, които 
увлекателно, по интересен и достъпен начин, проведоха обучението, с помощта 
на Мечо, Лиса и Зайо - герои в образователната пиеска „Добротворци“.
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Добрич
6 юни 2016 г.

По случай празника на английския език – „Англофония”, който се провежда в края 
на всяка учебна година в езиковата гимназия “Гео Милев“, учениците от девети „Д” 
клас приготвиха домашни сладкиши и в духа на английската традиция ги предлагаха 
на желаещите с чай. Инициативата, по време на която изучаващите английски език 
се представят с песни, танци, скечове или пиеси на езика на Шекспир, придоби и 
фондонабирателен характер. Само за две междучасия младежите разпродадоха 

Проект „Лудо-младо”
Габрово
юни 2016 г.

Центърът за обществена подкрепа при SOS Детски селища България изрази своята 
благодарност към доброволците от БМЧК, които активно подкрепиха проект „Лудо-
младо“ на кампанията за превенция на ранните бракове. В рамките на проекта те 
анкетираха 113 младежи между 16 и 18 години с цел проучване нагласите на младите 
хора към ранните сексуални контакти, ражданията и браковете. 

Включването на младежи в кампанията за превенция на ранните бракове 
провокира анкетираните да задълбочат разсъжденията си за отговорността, която 
поема всеки човек, когато създава семейство.  

На добър час!

София
9 юни 2016 г. 

С много настроение и с приятни изненади бе придружена традиционната 
празнична среща на ръководствата на Столичната организация на БЧК и БМЧК с 
доброволците-зрелостници. Допълнителен повод за гордост беше и участието в 

Фондонабирателна акция

Тренинг за ученическите екипи по първа помощ

Габрово
10 юни 2016 г. 

В парк „Маркотея” се проведе тренинг на ученическите екипи по първа помощ в 
областта, финансиран от Фонда за подпомагане и оптимизиране на дейностите на 
БМЧК „Мисли глобално, действай локално!”. Партньори на събитието бяха РД „ПБЗН” 
и регионалната здравна инспекция.

Доброволци на БМЧК от 14 училища в областта, членове на Младежкия авариен 
екип-Габрово показаха умения за оказване на първа долекарска помощ, преминаха 
и през пунктове по здравословно хранене, промоция на хуманитарните ценности, 
превенция на зависимости и др. Всички отбори се представиха много добре и 
получиха грамоти и награди. 

нея на отбора на МАЕ –София, спечелил първото място в VIII Национално състезание на Младежките аварийни екипи.
Координаторът на БМЧК-София Мария Христова поздрави абитуриентите и им благодари за добрите дела и за всеотдайността 

към червенокръстката кауза. С топли думи и с пожеланието „На добър час!” към тях се обърна и председателят на Столичната 
организация на БЧК проф. Здравко Маринов. Той изрази надежда, че младите хора ще продължат да бъдат част от голямото 
червенокръстко семейство.

Специална благодарност проф. Маринов отправи към участниците в националното състезание на МАЕ, към техните треньори, 
статисти, дегизатори, доказали по безспорен начин високата си класа. 

За всеки от зрелостниците имаше малък подарък. Символични подаръци получиха и членовете на отбора – победител. На 
раздяла бе разрязана голяма торта с логото на БМЧК-София и със сърдечното пожелание „На добър час!”.

сладкишите, а набраните средства внесоха във фонд “Милосърдие“ на БЧК. 
Идеята за тази акция е на доброволеца от клуба на БМЧК „Езикова гимназия“ Михаил Иванов, който членува в младежката 

организация само от няколко месеца, но активно участва във всички дейности. 
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София
10 юни 2016 г.

„Приятели на БМЧК“

Добрич
30 май 2016 г 

Учениците от 4 клас на ОУ „Христо Смирненски“, обучавали се по програма 
„Хелфи“ скрепиха връзката си с младежката червенокръстка организация в клуб 
„Приятели на БМЧК“. Гости на учредяването на клуба и на първата сбирка бяха 
областният координатор на БМЧК Зорница Георгиева, зам.-областният координатор 
Моника Василева и доброволци. Зорница Георгиева представи накратко пред 
децата мисията, принципите на организацията и дейностите, в които се изявяват 
младите доброволци.

Смолян
31 май 2016 г. 

Доброволци на БМЧК от клуба в с. Борино проведоха сред ученици от СОУ 
„Никола Йонков Вапцаров” лекция на тема „Зависимости и тютюнопушене”. 
Инициативата е свързана със Световния ден без тютюнев дим. Чрез организиране 
на различни мероприятия БМЧК работи за превенция и ограничаване на 
вредния навик.

За насърчаване на социалното включване

Добрич
4 юни 2016 г.

Доброволци на БМЧК се включиха активно в Националната кампания „Да изчистим България заедно”.

С цел насърчаване на социалното включване и израстване на жените от бежанската 
общност в страната чрез създаване и развиване на професионалните им умения, Бежанско-
мигрантската служба на БЧК, съвместно с „Инициатива за социално израстване”, организира 
в ателие “Силва” шивашки курс за жени бежанки. Дамите се научиха да работат с шевна 
машина и имаха възможност да изпитат сръчността и възможностите си в тази дейност.

Обучението е част от поредица съвместни арт-работилници на Интеграционно-
информационния център за бежанци на БЧК и на организация „Инициатива за социално 
израстване”.

Превантивна дейност

“Да изчистим България заедно“

Смолян
4 юни 2016 г.

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ


