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ПОЛЗОТВОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЧК в помощ на здравеопазването в столицата
София
29 юни 2016 г.
За нуждите на здравеопазването на
София, председателят на БЧК Христо
Григоров връчи на кмета на София
Йорданка Фандъкова ключовете на
специализиран медицински автомобил,
който по преценка на общината се
предоставя за спешните дейности на
Втора градска болница.
Линейката е безвъзмездно
предоставена на БЧК от Червения
Давидов щит на Израел чрез Двунационалната търговска камара България - Израел. Дарението е в резултат на дългогодишното
партньорство между националните дружества на Червения кръст на България и Израел в областта на оказването на спешна
помощ в кризисни ситуации.
На връчването на дарението присъстваха президентът на Двунационалната търговска камара България – Израел Авиноам
Катриели, главният секретар на Камарата Емил Магрисо, зам.-кметът на София Дончо Барбалов, генералният директор на БЧК
проф. д-р Красимир Гигов и директорът на Втора градска болница доц. д-р Стефан Узунов.

Меморандум за партньорство
София
30 юни 2016 г.

Председателят на БЧК Христо Григоров и председателят на Движение “Защита на
гражданите и държавата“ проф. дтн. инж. Петьо Хаджиев подписаха споразумение
за сътрудничество в областта на хуманитарните дейности.
„Двете обществени организация обединяват усилията си за подпомагане на
населението в случаи на бедствия, аварии и катастрофи и други извънредни
ситуации, включително и при случаи на терористични актове или прекосяване
на границите на големи бежански потоци. Съвместните инициативи и проекти ще
бъдат в съответствие с разпоредбите и практиката на международното хуманитарно
право, изпълнението на международни договори, по които Република България е
страна, както и на българското законодателство.“ – каза по време на подписването
председателят на БЧК Христо Григоров.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
БЧК обучи полицаи да спасяват човешки живот
НУЦ на БЧК, Созопол
20-25 юни 2016 г.
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От 1993 година насам БЧК ежегодно обучава служителите на Пътна полиция по
първа долекарска помощ както на национално, така и на областно ниво. До сега
са обучени стотици пътни полицаи, които се утвърдиха като успешни помощници
на медицинските екипи при оказването на първа помощ на пострадали при
пътнотранспортни произшествия. Те са онези, които пристигат първи на мястото на
катастрофата и се налага да действат преди всичко за спасяване на пострадалите
и ранените. Със своята навременна и компетентна намеса в много от случаите, те
успяват да спасят живота на хората, озовали се в капана на злополуката.
И тази година дирекция „Социално-здравна политика“ проведе два курса по
първа помощ, в които участваха 60 инспектори и сержанти от областните дирекции
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на МВР. Лектори на курса бяха д-р Живка Димитрова и д-р Пенчо Пенчев. Обучението включваше теоретична подготовка и
практически занимания. Служителите в униформа успешно усвоиха животоспасяващите и животоподдържащи действия, които
е наложително да се извършат на пострадали на пътя до пристигането на специализиран медицински екип.

Повишаване на психосоциалните умения
Варна
17, 23 юни 2016 г.
По проекта „Предай нататък”, финансиран от областната организация на БЧК,
се проведе тренинг с две групи социални работници, активни червенокръстки
доброволци, за повишаване на психосоциалните умения за междуличностна
комуникация, с оглед ефективната работа по дейност „Психологическа подкрепа
за умения за самопомощ и помощ”. Приложените от обучителя индивидуални и
групови игри провокираха високо ниво на активност на участниците.
Предстоят още три тренинга - за справяне в конфликтни ситуации; за екипна работа
и за повишаване личната мотивация в професията, както и за доброволчество.

Човек за пример и подражание
Кърджали
1 юли 2016 г.
Директорът на областната организация БЧК Жана Чакърова-Шукерска се срещна
с 64-годишния Мехмед Хюрю Диндар – доброволец на БЧК от Ардино, който е
дългогодишен кръводарител и само преди дни за пореден път е дарил кръв. През
1987 година Мехмед е награден от НС на БЧК със златен червенокръстки медал
„Безвъзмезден кръводарител“, който се присъждаше на доброволци, дарили кръв
повече от 20 пъти. Този момент на признание все още предизвиква вълнение и
гордост у този истински човек.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Инициативи срещу дрогата
26 юни 2016 г.
Ямбол

с младежите от града за видовете
наркотични вещества и вредното им
влияние върху организма на човека
– силна психическ а зависимос т,
физическа зависимост, белодробни и
сърдечни нарушения, увреждане на
органи и системи и др. Клубовете на
БМЧК в областта изработиха плакати за
кампанията и ги разлепиха в училища,
по спирки на обществения транспорт
и на други масово посещавани от
гражданите места.

бъде отворена денонощно седем дни в
седмицата.
Там се проведе и акция по повод
Международния ден за борба със
злоупотребата на наркотици и
наркотрафика, към която се присъединиха
и доброволци на БМЧК. Те раздаваха
на присъстващите информационни
материали по темата и всички заедно
казаха „Не“ на дрогата.

Ловеч
По повод Международния ден за
борба със злоупотребата на наркотици
и наркотрафика - 26 юни, БМЧК проведе
информационна кампания под мотото
„Най-хубавото място за живеене е светът
без дрога!”. Доброволци раздаваха
и н ф о р м а ц и о н н о - о б р а з о в а те л н и
материали по темата и разговаряха
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О твори врати лятната читалня
на Центъра за работа с доброволци
към регионалната библиотека „Проф.
Беню Цонев“ в града. Инициативата
подкрепи народният представител Антон
Долапчиев, който подари на любителите
на четенето Къщичка за книги. Тя е
монтирана на алеята „Башбунар“ и ще
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„Ваканция без риск“
Шумен
30 юни 2016 г.
Обединени от идеята за едно безгрижно, забавно, но и безопасно лято за всички
ученици, БМЧК, Регионалната здравна инспекция и Общинския здравен център
стартираха кампанията „Ваканция без риск“.
Целта на инициативата е да припомни на младите хора, че лятото носи много
развлечения и приключения, но е свързано и с опасни предизвикателства. За всички
посетители и гости на водната база на „Аква свят” организаторите бяха подготвили
изненади и забавни игри, викторина за вредата от цигарите и наркотичните
вещества, за сексуално-рисковото поведения и за здравословния начин на живот.
Доброволците на БМЧК раздаваха на своите връстници информационни
материали за предпазване от рискови ситуации и рисково поведение.
Представители на Регионалната здравна инспекция демонстрираха с куклата
„Сю” какви промени настъпват в човешкия организъм и какво се случва с белите дробове под влияние на тютюневия дим.
Не липсваха забавления и за най-малките. Те се занимаваха с боди–арт, оцветяваха картинки, свързани със здравословното
хранене.
Освен „Аква свят”, които за поредна година предоставиха своята база, кампанията подкрепиха и спонсорите „Пим Вижън“
ООД и „МЕГГЛЕ България“ ЕООД.

МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА
Пожаро-тактическо учение
Велико Търново
29 юни 2016 г.
На язовира до с. Беляковец се проведе пожаро-тактическо учение със сили и
средства на РДПБЗН – Велико Търново, в партньорство с областната организация на
БЧК. Целта на занятието бе да се повиши готовността за действие на оперативния
щаб при произшествия, предизвикани от възникнало бедствие на територията на
областта.
БЧК разкри пункт по психосоциална подкрепа, където психолози от ДЕРБАК
оказаха психологична помощ на евакуирани хора от животновъдните ферми в
района на бедствието.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ
Нови спасители
Ямбол
29 юли 2016 г.
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Със заключителен изпит приключиха вторите за тази година курсове за „Водни
спасители на плувни басейни и водни паркове” и „Водни спасители на открити
водни площи и море”, организирани от БЧК. Изпитът се проведе на закрития плувен
басейн в НУЛЦ на БЧК-Созопол.
Всички курсисти успяха да се справят успешно с поставените теоретични и
практически задачи и ще получат сертификати за упражняване на професията
„воден спасител”.
Знанията и уменията на кандидатите се оценяваха от комисия в състав Петър
Андреев – инструктор по водно спасяване и представител на НС на БЧК, Огнян
Николов – инструктор по водно спасяване и обучител в курсовете за водни
спасители, д-р Георги Манчев – лекар-анестезиолог, и Добриела Праматарова –
специалист в областната организация на БЧК.
стр. 3

Бюлетин
Хасково
30 юни 2016 г.
На басейна на комплекс „Фантазия” в града 11 курсисти от надграждащия курс
”Воден спасител на открити водни площи и море” успешно се справиха с изискванията
за придобиване на правоспособност. Те показаха много добра теоретична подготовка
и отличини плувни умения и техники за спасяване.
Кърджали
30 юни 2016 г.
Успешен изпит положиха 11 курсисти за „Воден спасител на плувни басейни и
водни паркове“ и 4 - за „Воден спасител на открити водни площи и море“. Теорията
се проведе в учебната зала на БЧК, а усвоените практически умения кандидатите
демонстрираха на общинския плувен басейн „Арпезос“.
Изпитът проведе комисия в състав - Майа Антова, представител на дирекция
„Водноспасителна служба“ на БЧК, Тодор Радев, инструктор по водно спасяване,
д-р Борис Досев – лекар, и Пламен Латунов – специалист в областната организация
на БЧК.

Контролна проверка
Кърджали
юни 2016 г.
По заповед на кмета на Кърджали бе извършена проверка на зоните за краткотраен отдих и водни спортове на територията
на общината. В комисията бяха включени представители на Инспекцията по труда, на ОД на МВР, РЗИ и на областната организация
на БЧК. Обстойно бяха проверени зоните край язовир „Кърджали” и „Студен кладенец, хотелите с открити басейни на територията
на общината.
Комисията даде указания за работа през летния сезон на всички проверени обекти във връзка с изпълнението на Наредбата
за водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи.
Проверките на водните басейни ще продължат през целия летен сезон.

Лятно училище по плуване
Ямбол
1 юли 2016 г.
С цел изграждане на начални плувни умения и намаляване на риска от водни
инциденти сред децата, БЧК за шеста поредна година организира „Лятно училище по
плуване”. Инициативата включва занимания по усвояване на основни плувни техники,
познания за опасностите при къпане и плуване и начините за оказване на помощ и
самопомощ при воден инцидент на деца между 7 и 11 години.
След приключване на обучението, което ще се провежда всеки делничен ден на
плувния басейн към гимназия „Васил Левски”, е предвидено заключително занимание
пред родители и гости с демонстрации на наученото от децата.
Всяко дете, включено в програмата ще получи грамота за успешно завършено
„Лятно училище по плуване 2016 г.” и подаръци.

БЛАГОДАРНОСТ
„Уважаеми проф. Гигов,
Изразявам дълбоката си признателност към посолството на Р България в
Швейцария, фондацията „Помощ и Подкрепа” и към Българския Червен кръст за
проявената отзивчивост и солидарност. С Ваша помощ МБАЛ – Елин Пелин ЕООД,
получи голямо дарение от 30 електрически болнични легла, матраци и други
консумативи, които ще допринесат за по-доброто лечение и ще подобрят болничния
престой на нашите пациенти” – това е част от благодарственото писмо на д-р Мая
Луканова, управител на МБАЛ – Елин Пелин ЕООД, до генералния директор на БЧК
проф. д-р Красимир Гигов.
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