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29 август - 11 септември 2016 г.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
БЧК започна раздаването на хранителни продукти на нуждаещи се български граждани –
втори транш
В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) от 1 септември 2016 г. Българският Червен кръст започна поетапно
раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на 254 310 нуждаещи се български граждани. Още в първия ден на
раздаването бяха отворени 83 раздавателни пункта в 23 области: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово,
Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Смолян, София област, Стара
Загора, Търговище, Хасково и Ямбол. Графикът за поетапното раздаване по програмата е публикуван на интернет страниците
на БЧК (www.redcross.bg) и на АСП (www.asp.government.bg) и в регионалните офиси на БЧК и е съобразен с възможностите
за зареждане на пунктовете в страната.
Раздаването ще продължи до 30 септември и всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално
подпомагане, ще получат по 14,640 кг хранителни продукти: грах - 0,800 кг; гювеч – 0,800 кг; ориз - 4 кг; булгур - 0,500 кг; зрял
фасул – 3 кг; пчелен мед - 0.500 кг; месна консерва - 0.480 кг /3 кутии/; рибна консерва - 0,480 кг /3 кутии/; лютеница - 1 кг;
доматено пюре - 0,400 кг; нектар - 1 л; локум - 0.280 кг /2 кутии/; бисквити - 0.400 кг /2 кутии/; вафли - 1 кг.
Освен хората, подпомагани с целева помощ за отопление през миналия отоплителен сезон (2014-2015 г.), към правоимащите
са добавени и лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии от 2012 г. до сега.
Раздаването се извършва от служители и доброволци на Българския Червен кръст в обособените за целта 304 пункта, като
всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.
Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на
местните власти.
За София-град раздаването на продуктите стартира на 7 септември 2016 г.
За допълнителна информация гражданите могат да се обаждат в областните организации на БЧК.
Кърджали
1 септември 2016 г.
Започна раздаването на продукти от втори транш на Европейската хранителна
програма в пет от седемте временни пункта на БЧК в Кърджалийска област. Старт
на кампанията даде зам.-областният управител Селвие Ахмед. Съпътстваща част
е и информационната кампания „Ваксинко“, която има за цел да информира
младите майки за националния имунизационен календар на Република България
и ваксините, включени в него.
Добрич
1 септември 2016 г.
В шест общини в Добричка област и в десет временни пункта започна
раздаването на продукти от втори транш на хранителна програма 2016. Активно
е участието на доброволци от общинските организации на БЧК, а в почти всички
пунктове отговорници са председателите на местните организации.
Бургас
1 септември 2016 г.
Българският Червен кръст започна поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на нуждаещи
се български граждани и в Бургаска област. Раздаването ще се извършва от служители и доброволци в тринадесет
временни пункта.
Силистра
Раздаването на доставените продукти в четирите пункта в Силистренска
област достигна 50%. Особено активни в зареждането на пунктовете и самото
раздаване са доброволците на организацията.
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СВЕТОВЕН ДЕН НА ПЪРВАТА ПОМОЩ
По предложение на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец вече 16 години всяка втора събота
на месец септември се отбелязва Световният ден на първата помощ.
През 2016 г. денят е посветен на опазването живота на една от най-уязвимите групи от обществото – децата, и е под надслов
„Първа помощ за деца и от деца!“
София
10 септември 2016 г.

Столичната организация на БЧК отбеляза Световния ден на първата помощ в парка “Заимов”. Доброволци на БМЧК-София,
служители на БЧК и граждани взеха участие в празника, под мотото „Първа помощ за и от деца”. Акцентът беше върху знанията
и уменията на младите хора да помагат с първа долекарска помощ на хора в беда.
Събитието беше открито от проф. Здравко Маринов – зам.-председател на БЧК и председател на СО на БЧК, и от д-р
София Стоименова – гл. секретар на БЧК. Последваха демонстрации на екипа на МАЕ София по оказване на първа помощ
на пострадали деца в масова проява. Познания и умения показаха УЕПП от 1-ви ТЦ и 4-ти ТЦ, участвали в състезанията през
май 2016 г. Те също умело се справиха с възникнал инцидент. Присъстващите на празника имаха възможност да се включат
в обща рисунка по темата, във викторина, в изпробването на движение с алкохолни очила и други игри. Имаше и пункт за
измерване на кръвно налягане. Доброволци на организацията раздадоха много информационни материали на гражданите
както и лакомства на „Харибо”. Празничното настроение беше подсилено от жизнерадостните изпълнения на вокална група
„Сладки пуканки” от Националния дворец на децата. Точно в 12 часа всички, хванати за ръце, образуваха „Жива верига” –
символ на първата помощ.
Пловдив
По случай Световния ден на първата
п о м о щ ч л е н о в ете н а М л а де ж к и
авариен екип - Пловдив организираха
демонстрация в центъра на града. По
време на събитието доброволците
изпълняваха ролите на пострадал и
на спасител, и показаха техники за
оказване на първа долекарска помощ
в различни ситуации. Заинтригуваните граждани обсипаха червенокръстците с въпроси и имаха възможност да изпробват
уменията си под техните напътствия.
Бургас
Доброволците на БМЧК се
превъплатиха в герои от образователната
приказка “Добротворци”, която има
за цел да даде знания за оказване на
първа помощ в случай на инцидент.
Младежите, които са и членове на
подготвителния екип към МАЕ-Бургас,
показаха на минувачите различни
техники за оказване на първа долекарска помощ на пострадал човек и раздадоха информационни листовки.
Добрич
БЧК-Добрич проведе опреснително обучение на служители на КАТ – Пътна
полиция, участващи в Националното състезание „Пътен полицай на годината”, с
демонстрация по оказване на първа помощ от доброволци на БМЧК и с обучения
на кандидат-водачи на МПС.
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Габрово
Добрововолците на БМЧК – Габрово
отбелязаха Световния ден на първата
помощ заедно с децата от SOS детско
селище Трявна.
На четири пункта децата имаха
възможност да се запознаят с това
как да реагират при охлузвания по
крайниците, изгаряне втора и трета
степен, затруднено дишане, безсъзнание, кръвотечение и др.
Русе
По специална покана на Комплекса
за социални услуги за деца в града
доброволци на БМЧК – Русе и членове
на МАЕ – Русе организираха „Открит
урок по първа помощ” под надслов
„Първа помощ за деца и от деца”.
Участваха общо 20 деца на възраст от 10
до 12 г. Малчуганите бяха изключително
впечатлени от урока и взеха активно участие в презентациите. В края на мероприятието всички деца получиха почерпка и
награда за доброто представяне.
През това време в клуба на БЧК – Русе беше изнесена и лекция по първа помощ за новозаписани доброволци. В края
на мероприятието всички изразиха признателност към обучителите – Виктор Тотев – зам.-командир на МАЕ – Русе и Толга
Мехмедов – член на МАЕ – Русе, и планираха бъдещи съвместни инициативи и проекти за дейностите по първа долекарска
помощ и психосоциална подкрепа.
Пазарджик
Доброволци от ученическия екип по
първа помощ и от младежкия авариен
екип към ОС на БЧК – Пазарджик
проведоха демонстрация. Младежите
се постараха да обучат повече деца, като
им показаха как се оказва първа помощ
на пострадали с охлузване, фрактури,
кръвотечения и др.
Ямбол
Ямболската червенокръстка
о р га н и з а ц и я п р о в е д е о бу ч е н и е
„Основни знания за първата помощ”
с възпитаници на детска градина
„Изворче” - с. Кабиле, община Тунджа.
Инициативата се ос ъщес тви с ъс
съдействието на председателя на
Общинския съвет на БЧК-Тунджа –
Станчо Ставрев и директора на детската
градина – Милена Паскалева.
Под формата на игра децата научиха как да се предпазват от травми, как да помагат на свои пострадали връстници, как да
измерват пулс и как да проверят дишането на човек в безсъзнание. Разделени по двойки, децата влизаха в ролите на„пострадал”
и „помагащ”, и умело използваха предоставените за тази цел материали.
Видин
Доброволци на Български младежки Червен кръст – Видин проведоха
открит урок по първа долекарска помощ в Крайдунавския парк. Младежите
демонстрираха техники за оказване на долекарска помощ на пострадал при
инцидент - различни видове кръвоспиращи и обездвижващи превръзки, стъпките
на реанимация и оказване на помощ в случай на ПТП. В демонстрацията взеха
участие над 20 червенокръстци и множество граждани.
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
„Академия за доброволци“
СОК Камчия
2 - 9 септември 2016 г.

За единадесети пореден път дирекция „БМЧК” и оперативното бюро на БМЧК
организираха „Академия за доброволци”. Тя беше посветена на 95-годишнината от
създаването на Български младежки Червен кръст и протече под мотото: „95 години
– създаваме добро”. Фокусът беше върху обучението на нови младежки лидери и
надграждането на техните знания и умения. Участваха представители на 27 областни
организации, които имаха за задача да преминат редица обучителни модули, свързани с
лидерски и организационни умения, както и да добият специфични знания за структурата
и дейностите на нашата организация.
За първа година бяха поканени и всички щатни специалисти, отговарящи за
младежката дейност. Тяхното активно включване в академичните занимания и в
творческо-развлекателната част на Академията беше оценено изключително високо от
доброволците и организаторите.
Поради големия интерес от страна на други национални дружества, участие в
Академията взеха и представители на Британски, Холандски, Хърватски, Румънски Червен
кръст, както и Червеният кръст на Босна и Херцеговина.
В Академията се включиха и изтъкнати специалисти и дългогодишни доброволци
на организацията – д-р Хенриета Илиева, д-р Янко Михайлов, доц. д-р Христо Паунов и
Марта Томова.
Специализираните обучителни сесии на международните участници бяха водени от
Мария Христова – председател на БМЧК, и от Бас Ван Росъм – председател на Младежката
комисия към Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец.

Обучения по първа долекарска помощ
Русе
25 август 2016 г.
Доброволци от Общински клуб на БМЧК в Ценово преминаха обучение по първа
долекарска помощ – първо ниво. Обучител беше Виктор Тотев – зам.-командир на
МАЕ – Русе. Бяха обучени общо 8 доброволци на възраст между 14 и 16 г.
Кърджали
С демонстрация по оказване на първа долекарска помощ стартира
надграждащото обучение на служителите от фирма „Артекс България“ ЕООД.
Доброволките на БМЧК Елена Георгиева и Мирослава Пенева - членове на МАЕ,
показаха завидни умения и създадоха добра работна атмосфера за лекцията
„Основни знания за първа психологическа помощ при бедствия аварии и
катастрофи“. Темата бе предварително избрана от членовете на дружеството на
БЧК във фирмата.
Лекторката М. Пенева разшири темата, давайки допълнителни знания за справянето със стреса в домашни условия.
Акцентът бе върху най-уязвимите групи – децата, възрастните хора и хората в неравностойно положение. Поради проявения
интерес ръководството на фирмата реши да финансира участието на част от членовете на дружеството на БЧК в предстоящото
областно обучение на доброволци на тема „Застъпничество и лобиране“.

Лятна работилница
Шумен
31 август 2016 г.
Закрита бе лятната работилница, организирана от Регионалната библиотека
„Стилиян Чилингиров” в Шумен. Тя премина под надслов „Забавлявай се активно”.
Доброволците от Българския Червен кръст участваха с едноседмично ателие по
първа долекарска помощ. Младежите обучиха малки и големи как да се справят
в ситуация на бедствие. Организаторите връчиха благодарствено писмо за
участието на доброволците и благодариха за подкрепата и реализирането на едно
незабравимо и ползотворно лято за децата.
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„Тенисът - спорт за всички”
Русе
28 август 2016 г.

През летните месеци част от
децата, ползващи социалните услуги
на „Приют за деца” и „Център за
работа с деца на улицата” към ОС
на БЧК – Русе, посещаваха редовни
тренировки по тенис на корт към
тенис клуб ”Приста 2011”. Децата
б я х а в к л юч е н и в п р о е к та н а
Министерство на младежта и спорта
под мотото „Тенисът - спорт за всички”, който се осъществява с подкрепата на Българска федерация по тенис.
Отличени бяха 4 деца, които имат потенциал да станат бъдещи тенисисти, и ще продължат с тренировките през
цялата учебна година.

Как да реагираме при бедствия
Русе
29 август 2016 г.

Доброволци на БМЧК – Русе организираха за децата от приюта към ОС на БЧК посещение в Опорен пункт за
подготовка и помощ при бедствия, изграден на територията на Междуобластната складова база на БЧК в Пиргово.
Децата бяха запознати с основните дейности, осъществявани в базата, и с начините за реагиране при бедствия. В
специално изградена работилница бяха показани различни инструменти, а доброволците организираха подвижни
занимателни игри с тях.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
„Предай нататък“
Варна
9 септември 2016 г.

Третата среща на социални работници с Ива Василева - психолог и
доброволец на БЧК, беше посветена на темата “Какво ме мотивира и
вдъхновява?”. Обучението беше част от проекта за психосоциална подкрепа
„Предай нататък“, а участниците имаха възможност да споделят какво
стои зад тяхната мотивация за социална работа, какви емоции и каузи ги
вдъхновяват.
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Дирекция “Връзки с обществеността и
фондонабиране”
Материали: Лора Пеева;
графичен дизайн: Майя Маслинкова
Тел: 02/49 23 055, 02/49 23 057
e-mail: pressoffice@redcross.bg
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