Бюлетин

12 - 25 септември 2016 г.

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Европейски ден без жертви на пътя

Европейск
а мрежа
на
службите
на
пътна пол
иция
Главна дир

По предложение на Европейската мрежа на службите на пътна полиция –
TISPOL, 21 септември 2016 г. бе обявен за Европейски ден без жертви на пътя.
Инициативата бе подкрепена от националните правителства, общинските
и местните власти, от неправителствени организации.
Българският Червен кръст се присъедини към организираните от Пътна
полиция събития в цялата страна, под надслов „Заедно за всеки човешки
живот“!
Бургас

Младежкият авариен екип
н а о б л а с тн ата о р га н и з а ц и я н а
БМЧК направи в центъра на града
демонстрация на различни техники
за оказване на първа долекарска
помощ на пострадали при пътно
п р о и з ш е с т в и е . Гр а ж д а н и т е
н а б л ю д а в а х а к а к с е и з въ р ш в а
обдишване и сърдечен масаж, как се
спира кръвотечение и др.
Велико Търново

В съвместно мероприятие
доброволци на БМЧК и служители
на сектор Пътна полиция раздаваха
брошури на водачите на МПС и на
пешеходците - жители и гости на
областния град.
Видин
Червенокръстци се вк лючиха
в инициативите, организирани от
Областна дирекция на МВР, Регионално
управление на образованието, СБА и
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други неправителствени организации.

Враца
Европейският ден без жертви
на пътя бе отбелязан с полицейска
операция под наименованието „EDWARD” – Еuropean Day Without A Road
Death, с участието и на четирима
доброволци на БМЧК от областния
град. Осъществено бе 24-часово видео
наблюдение, записващо в реално
време събитията, и „брояч” на деня,
които отразиха и онлайн предоставиха
на обществеността детайли около
всички произшествия.
За постигането на целта – да
няма загинали на пътя, служители на
Пътна полиция засилиха контролната
дейност, а доброволци раздаваха на
всички водачи на МПС информационни
материали за отговорно шофиране.
Габрово

ОД „Пътна полиция” проведе
широкообхватна акция за спазване
на Закона за движението по пътищата.
Доброволци на БМЧК раздаваха на
шофьорите и на пешеходците листовки
с основни с ъвети за безопасно
поведение на пътя и ги призоваваха да
проявяват отговорност като участници
в движението.
Добрич

На едно от най-оживените
кръстовища в областния град в
продължение на 30 минути млади
и възрастни доброволци на БЧК
пресичаха в режим на„зелен светофар“
заедно с пешеходците и им раздаваха
флаери. Инициативата апелира за
безопастност на пътя и напомни, че
животът е крехък, нежен и лесно
раним.
Европейският ден беше отбелязан
в партньорство със служителите от
Пътна полиция при ОД на МВР и от
Съюза на българските автомобилисти.
Издание на Българския Червен кръст
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Кърджали

Доброволците на БМЧК активно
партнираха на служителите от Пътна
полиция при провеждането на първия
Европейски ден без жертви на пътя.
Те п р и з о в а в а х а ш о ф ь о р и т е и
гражданите към безопасно поведение и
раздаваха информационни материали за
намаляване на рисковете, припомняйки
правилата - ползвайте предпазен колан,
шофирайте със съобразена с пътните
условия скорост, не употребявайте алкохол
или упойващи вещества, не говорете по
телефона, докато сте зад волана.

вниманието на водачите за безопасно
шофиране.
Областната администрация
подпомогна отпечатването на флаери,
които млади червенокръстци раздаваха
на ключови места в областта, заедно с
плакат за европейската инициатива.
На 13 септември, на заседание на
областната комисия по безопасност на
движението по пътищата, общинските
управи докладваха за мерките, които
предприемат за ограничаване на
произшествията - ремонти на уличната
мрежа, подмяна на повредена
вертикална сигнализация, подмяна на
деформирани предпазни огради пред
училища и детски градини, освежаване
на пешеходни пътеки, проверка на
училищни автобуси и др.

пок азват неясната предс тава за
реалността след употреба на алкохол.
Те раздаваха на съгражданите си и
рекламни материали, отразяващи
проблемите в пътното движение
и н ач и н ите д а бъд ат и зб е гн ати
произшествията.

Търговище

Пазарджик

Ловеч

Съвместно с областната дирекция
на МВР, БЧК проведе традиционни
и н и ц и ати в и , с ко ито а к це нти р а

В съвместна акция с РЗИ по повод
Европейския ден без загинали на пътя,
доброволците от БМЧК проведоха
демонстрация с алко-очила, които

До б р о в о л ц и н а Бъ л га р с к и я
младежки Червен кръст раздаваха
на водачите на автомобили брошури
с основните правила за оказване на
първа помощ при животозастрашаващи
травми.

„Пътен полицай на годината - 2016”
Хасково
8-11 септември 2016 г.
В националното състезание “Пътен
полицай на годината-2016” участваха
30 отбора от всички областни дирекции
на МВР и СДВР и два отбора от ОДМВР
-Хасково. Всяка година този форум
прави традиционна проверк а на
професионализма на пътните полицаи,
н а те о р етич н ите и м п о з н а н и я и
практическите умения, свързани с ежедневната им служебна дейност. Организатори на престижната професинална надпревара
бяха отдел Пътна полиция към Главна дирекция “Национална полиция”, Областна дирекция на МВР-Хасково, областна и общинска
администрация - Хасково, със съдействието на Българския Червен кръст и на Съюза на българските автомобилисти.
Сред официалните гости на състезанието бяха Румяна Бъчварова, вицепремиер и министър на вътрешните работи, Георги
Костов – главен секрентар на МВР, директорът на ГДНП главен комисар Христо Терзийски, зам.-областният управител на Хасково
Валентин Ангелов, д-р Надежда Тодоровска - зам.-генерален директор на БЧК, председателят на СБА Емил Панчев и др.
Старт на състезанието даде министър Бъчварова и пожела най-добрият да спечели. Тя допълни, че освен тази надпревара, в
дните преди началото на новата учебна година, в рамките на Седмицата за превенция на детската пътна безопасност 5-11 септември,
са планирани поредица превантивни дейности, чиято кулминация е 10 септември - ден на превенцията. В центъра на Хасково
по този повод се проведоха игри, свързани с пътната безопасност на децата, демонстрации на техники и способи за контрол.
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В продължение на два дни пътните полицаи решаваха тест, свързан с нормативната база за безопасността на движението и
полицейската дейност, участваха в теоретичен и в практически изпит по първа долекарска помощ, състезаваха се в стрелба с
късо оръжие, демонстрираха майсторско управление на автомобил и мотоциклет.
Експерти от дирекция СЗП на БЧК проведоха теоретичния и практическия изпит на състезателите в дисциплината „Оказване
на долекарска помощ на пострадали при ПТП”. Заслужено първо място спечели Момчил Григоров от ОДМВР - Габрово. Второ
място зае колегата му Атанас Атанасов от ОДМВР - Сливен, а трети остана Здравко Христов от ОДМВР - Варна. Състезателите
бяха наградени с грамоти и предметни награди от зам.-генералния директор на БЧК д-р Н. Тодоровска. За втори пореден път
БЧК присъди специална награда, която бе връчена на Янко Христов Мавродиев от ОДМВР - Варна, оказал навреме първа помощ
на тежко пострадал при пътен инцидент и благодарение на това спасил живота му.
Победител в генералното индивидуално класиране и носител на титлата „Пътен полицай на годината - 2016” стана служителят
на Столичната дирекция на МВР Лъчезар Близнаков. На второ място се класира Васил Бакалски от ОДМВР - Смолян, а на трето Момчил Григоров от ОДМВР - Габрово.
Освен състезателен ден и ден на превенцията на детския пътен травматизъм, 10 септември протече и като Световен ден на
първата помощ под мотото „Първа помощ за и от деца”.
Доброволци на Българския младежки Червен кръст демонстрираха обучение за оказване на долекарска помощ на пострадали
при пътна злополука и раздаваха листовки с полезни съвети за водачите на МПС.
Точно в 12.00 часа, състезатели, гости, граждани и доброволци на БЧК се хванаха за ръце и образуваха традиционната за деня
човешка верига, символизираща елементите на оказване на първа помощ.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНА ПОЛИТИКА
Експерти на Световната банка се запознаха с услугата на БЧК „Домашни грижи“
Експертите на Световната банка Мануел Салазар, гл. специалист „Социална
защита“, Сандoр Караксони, специалист „Социална защита“ и Десислава Кузнецова,
представител на офиса на Световната банка в България се запознаха отблизо
с дейността на Центъра за домашни грижи във Враца, със спецификата на
предоставяните в него услуги, както и с техните потребители. Интерес предизвикаха
осъщественият през 2015 г. дистанционен мониторинг на кардиологичното
състояние на бенефициентите на проекта „Домашни грижи за независим и достоен
живот“ в четирите врачански общини и възможностите за бъдещо надграждане на
услугата „домашни грижи“ с иновативни услуги като телеасистенция.
Визитата беше осъществена в рамките на посещение на експертите на Световната
банка в различни институции и организации, с цел запознаване с основните услуги
за подпомагане на различни уязвими групи в България. Предоставяните от БЧК грижи в домашна среда представляват интерес
заради реалната интеграция на здравни грижи и социални услуги на възрастни хора, предоставяни в техните домове от
медицински сестри и домашни помощници, в контекста на цялостната реформа в сферата на дългосрочните грижи, както и
на подготвяния от Министерството на труда и социалната политика Закон за социалните услуги.
Враца
14 септември 2016 г.

Доброволци от третата възраст популяризират историческите заслуги на Червения кръст
Добрич
4 септември 2016 г.
Доброволци по програма „Повишаване информираността на обществото по
проблемите на възрастните хора и защита на техните права”участваха в логистичната
част при възстановката на събитията в националния събор-възпоменание, който се
проведе в Мемориалния комплекс “Тутраканска епопея 1916 г.“. Хората от третата
възраст информираха присъстващите, че преди деситилетия бойното поле на
Солферино „роди“ едно от най-благородните човешки дела – Червения кръст. В разказите си те подчертаха приноса на
Българското дружество Червен кръст по време на Първата световна война с откриването на хранителни и подкрепителни
пунктове, с организирането на санитарни влакове за превозване на ранените и болните, с осигуряването на милосърдни
сестри и самарянки за обгрижване на пострадалите.
Българският Червен кръст е исторически обвързан и със събитията през 1940 г., когато Южна Добруджа е върната в
пределите на България. По повод отбелязването празника на Добрич, възрастните доброволци ще продължат разказите си
пред обществеността за хуманното дело на червенокръстците, оказали помощ на изселници и преселници в осемте общини
на областта.
Дейността на възрастните хора се осъществява с партньорското участие на Съюза на офицерите и сержантите от
запаса и резерва. Чрез участия в инициативи и чествания на бележити дати за българското войнство доброволците целят
популяризиране на червенокръстките дейности в миналото и сега.
Издание на Българския Червен кръст
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ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЯ
“Крайморие 2016”
Бургас
16-20 септември 2016 г.
В широкомащабното традиционно
учение на доброволните екипите на
БЧК за действие при бедствия, аварии и
катастрофи участваха над 130 доброволци
и служители на БЧК. В рамките на 5 дни те
показаха опит и умения за реакция при
различни кризисни ситуации с множество
пострадали. От голямо значение бе и
Снимки: БЧК
взаимодействието с партньорите от
ПБЗН, Изпълнителна агенция морска
администрация, Военноморска база “Атия”,
Центъра за спешна медицинска помощ
и Българския клон на Международната
фондация “Четири лапи”, която спасява
животни при бедствия в различни точки на
света. В рамките на учението взеха участие и
споделиха своя опит за оказване на помощ
при инциденти с масово пострадали екипи
от Румънския и Френския Червен кръст и
Снимки: Ладислав Цветков, БТВ
от Червения Давидов щит на Израел.
Особено зрелищна бе практическата част, която показа както готовността, така и взаимодействието между екипите при извършване
на спасителни действия в различни симулирани бедствени ситуации - поредица от аварии в газопреносната мрежа и последвал взрив,
при който има голям брой пострадали и затрупани под развалините, големи горски пожари в областта, бедстващи по море, след пожар,
възникнал на кораб, близо до брега, а също и паднал във водата хеликоптер, участвал в гасенето на горските пожари.
От Кризисния щаб на областта е отправено искане за съдействие от БЧК за оказване на помощ на пострадалите хора. Заедно с
партньори от ПБЗН доброволните екипи за работа при бедствия започват издирване на пострадалите, използват се и алпийски методи
за изнасяне на пострадали от разрушенията По щастливо стечение на обстоятелствата, в района на падналия хеликоптер екипи на
Червения кръст провеждат обучение по водно спасяване. Те започват акция по спасяване на пилотите в очакване на разрешение за
включване в съвместна спасителна операция с участие на МВР, ПБЗН, Морска администрация, Военноморските сили. Екипите на БЧК
извършват издирването на пострадали с оперативни кучета на ПСС, оказват им първа долекарска помощ, психо социална подкрепа,
събират разделени семейства.
Целта на учението бе да се усъвършенстват уменията и практическите навици на участниците и да се повиши ефективността на
взаимодействието между различните екипи за незабавна и адекватна реакция по оказване на помощ на пострадали в бедствена
кризисна ситуация.

Обмяна на опит и добри практики
Представители на национални дружества на Червения кръст и Червения
полумесец от Европа, Централна Азия, Турция, САЩ, Канада, Кения и Филипините,
които отговарят за готовността и за реакцията при бедствия и кризи и които
предоставят спешна медицинска помощ или работят с различни екипи при бедствия
и аварии участваха в семинар за споделяне на опит и добри практики. Българският
Червен кръст бе представен от главния секретар на организацията д-р София
Стоименова.
Целта на проявата, организирана от Норвежкия Червен кръст, МКЧК и Давидовия
щит на Израел, бе участниците да се запознаят с поуки и добри практики от опита
на колегите си при работата им с конкретни предизвикателства и при участието
им в занятия с партньори. Чрез разработената мрежа за дискусии и споделяне на документи, правила и информация, бяха
реализирани полезни обсъждания и контакти.
Представена бе и инициативата на МКЧК “Грижа за здравето в опасност” (HCiD), свързана с ролята и готовността за реакция
при инциденти с множество пострадали.
Израел, Тел Авив
21-23 септември 2016 г.
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
„Заедно за мира”
София
21 септември 2016 г.

Под надслов „Заедно за мира”, Столичната организация на Българския Червен кръст отбеляза Световния ден на
мира – 21 септември, с голям спортно-развлекателен празник за децата от детските градини и училищата в София.
В Южния парк над 800 деца с любопитство и интерес преминаваха през 10 пункта с различни демонстрации,
участваха в множество изпитания и получиха заслужено значката „Миротворец”. По време на празника доброволци
на БМЧК занимаваха малчуганите с разнообразни развлекателни игри, рисуваха заедно с тях в арт работилницата,
запознаха ги с техники за оказване на първа долекарска помощ и за реакции при бедствия, спускаха се по въжен
тролей, танцуваха Зумба.
На пунктовете на нашите партньори с мироопазващи професии от Дружеството за ООН в България, от
Военномедицинската академия и Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и от СДВР
децата участваха в „открит урок” за работа с военна линейка, пожарен автомобил, патрулна кола и мотоциклет.
Организаторите - БМЧК на Първи териториален център, бяха подготвили разнообразни сладки подаръци и
изненади с помощта и подкрепата на „Харибо”, „Чипита България”, „Престиж 96”, „Кока Кола ХБК България”, „Любимка”.
Събитието завърши с пускане в небето на 200 балона и бели книжни гълъби - символ на мира.

Доброволци на БМЧК подготвят отбори за участие в състезания
Шумен
14 септември 2016 г.

Доброволци на БМЧК проведоха обучение по първа долекарска
помощ на отбора от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Смядово, участник
в Националното състезание “Защита при бедствия, пожари и извънредни
ситуации - 2016 г.”
Кърджали
12 септември 2016 г.

Координаторът на БМЧК Елена Георгиева подготви по първа долекарска
помощ отбора на ОУ „Отец Паисий“ - с. Жълтуша, община Ардино, който ще
представи областта в ХІV национално ученическо състезание „Защита при
бедствия, пожари и извънредни ситуации - 2016“.
Шумен
7 - 21 септември 2016 г.

Доброволците на БМЧК Иван Господинов, Теодора Петрова, Мартин
Миланов и Елиф Хасанова, членове на Младежкия авариен екип, проведоха
планирани обучения по първа долекарска помощ с отбора на областната
организация, който ще вземе участие в предстоящото Национално състезание за възрастни хора в НУЛЦ на БЧК
- с. Лозен. Основно бяха разгледани темите, свързани с основните стъпки по първа помощ, с реакция при БАК и
с психосоциална подкрепа.
Издание на Българския Червен кръст
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Бюлетин
Историческа памет
Видин
16 септември 2016 г.

По повод 200 години от рождението на
първия български екзарх и председател
на новоучредения на 26 октомври 1885
година клон на Българското дружество
Червен кръст в града Антим I, млади
червенокръстци положиха цветя в
мавзолея му. Монументът е осветен на
днешната дата през 1934 година.

Кръгла маса
София област
17 септември 2016 г.

Доброволците на БМЧК и БЧК в
град Копривщица организираха кръгла
маса на тема „7 от 95 години БМЧК”
по повод 95 години от създаването
на БМЧК и 7 години от създаването
на БМЧК – Копривщица. На срещата
бяха презентирани дейностите на
младежката организация през
годините, а членовете на УЕП-Пирдоп
демонстрираха умения за оказване на
първа помощ.
Мероприятието беше час т от
програмата на международната работна
среща с участието на представители на
Македонския Червен кръст от град
Битоля, на Сръбския Червен кръст в
град Пландище и на доброволци от
общинските организации на БЧК на
територията на София област.
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Партньорски инициативи
Ямбол
септември 2016 г.

Доброво лци от БМЧК, зае дно
с предс тавители на младежки
неправителствени организации, на
спортни клубове, читалища и медии, се
включиха в Младежкия фестивал„Тунджа
– творчество и иновации”, организиран
от община Тунджа в с. Безмер.
На обособен пункт, обозначен с
отличите лните знаци на БЧК, те
демонстрираха техники за спасяване
на пострадал, което предизвика интерес
сред младежите.
По време на събитието младежите
се включиха и в благотворителна
инициатива. Заедно с военни от авиобаза
Безмер, те посетиха домовете на самотно
живеещи възрастни хора, за да им
предоставят топла храна.
Шумен
11 септември 2016 г.

BulMag, със съдействието на община
Шумен, БЧК, РЗИ, държавни институции
и с подкрепата на местни фирми,
организира масов крос-маратон„Шумен
бяга”. Доброволци на БМЧК информираха
гражданите за здравословния начин на
живот и съдействаха по пунктовете за
раздаване на напитки и храни.
Събитието, което имаше за цел да
зареди гражданите с позитивни емоции,
беше съпътствано от приятни изненади,
музика и настроение и продължи с
концерт на Михаела Филева.
Кърджали
септември 2016 г.
Доброволци на БМЧК от областната
организация подкрепиха провеждането

на интеграционния турнир по канадска
борба за хора с увреждания „Воля за
победа“, чийто домакин бе Кърджали.
Те участваха в логистиката на турнира,
проведоха благотворителна кампания и
дариха събраните средства за дейността
на спортно-туристическия клуб за хора
със сензорни увреждания „Родопи“ в
Ардино. Дарители бяха смелчаците,
които се престрашиха да участват в
симулативна стрелба с автентични
модели на стрелково оръжие, снабдено
с лазери, предоставено от активния
съмишленик на БЧК и спонсор на турнира
- московчанина Евгений Смирнов.

Търговище
18 септември 2016 г.

В местността „Парка” край града
се проведе спортен ден на открито.
Инициативата стартира с демонстрация
по първа долекарска помощ от
доброволци на БМЧК. След това деца и
възрастни се включиха в състезание по
спортно ориентиране и се разходиха до
крепостта Мисионис.
Събитието беше част от инициативите
н а о б щ и н а Тъ р го в и ще п о п о в од
Европейската седмица на мобилността,
която се провежда от 16 до 22 септември.
Враца
14-18 септември 2016 г.
По покана на община Враца,
доброволци на БМЧК се включиха във
фондонабирателната кампания в помощ
на градското родилно отделение. По
време на традиционния Врачански
есенен панаир, с участници от цялата
страна, младежите набираха средства
с касички в търговската, атракционната
и кулинарната част на изложението.
Каузата „За повече грейнали слънца, за
повече трепетни сърца, за да има повече
деца“, подкрепиха много от посетителите
и участниците в панаира.
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Съвместни дейности и обмяна на опит
София област
16-18 септември 2016 г.
Областната организация на БЧК организира в Копривщица международна
работна среща с участието на представители от Македонски Червен кръст - град
Битоля, Сръбски Червен кръст - град Пландище, с председатели и доброволци от
общинските организации на БЧК на територията на София област. Мероприятието е
във връзка със сключено споразумение за сътрудничество и е част от планираните
съвместни дейности и обмяна на опит.
В централата на БЧК гостите бяха посрещнати от председателя на БЧК Христо Григоров и от членовете на областния
съвет на БЧК - София и бяха символично поздравени чрез презентацията „Добре дошли - това сме НИЕ”. В Копривщица бяха
обсъдени бъдещи проекти и съвместни дейности и бяха поднесени благодарствени адреси.

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ
Разширено заседание
Ямбол
14 септември 2016 г.
В третото за тази година разширено заседание на общинското ръководство
на БЧК, освен неговите членове, участваха и председателите на дружествата
на организацията, функциониращи на територията на града, директорът на
секретариата на ОС на БЧК инж. Митко Филипов и Добриела Праматароваспециалист. Заседанието премина под председателството на Иванка Георгиева - председател на общинския съвет на БЧК-Ямбол.
Присъстващите се запознаха с актуалното състояние на общинската структура в организационен план, с изготвянето и
предоставянето в срок на необходимата документация, с възможностите за разширяване на обхвата на дружествата на БЧК
на територията на града, като важна част от подготовката преди старта на отчетно-изборната кампания 2016/2017.
Разширеното заседание бе повод на присъстващите да бъдат представени създадения организационен модел на
електронна система за съвременен доброволчески мениджмънт в БЧК, целта и стъпките за неговото осъществяване, както
и дейностите, които ямболската червенокръстка организация е извършила до момента за реализирането му. Създаването
на електронния регистър ще позволи на организацията да разполага не само с актуална информация за доброволческия
състав, но и за нивото на неговата компетентност, за обученията, които са преминали доброволците и за направленията, към
които проявяват интерес в своята дейност.

Високо отличие
Кърджали
21 септември 2016 г.
По време на официална церемония директорът на областната организация на
БЧК Жана Чакърова-Шукерска получи наградата „За гражданска доблест”, заедно с
18-годишната Шенай Сюлейман, оказала помощ на пилота от падналия на 9 септември
край село Черна скала хеликоптер.
Отличието се връчва за втора поредна година в навечерието на Деня на
независимостта на България. Чакърова бе номинирана за приноса си в дарителските кампании на националния омбудсман Мая
Манолова и на обществения посредник в Кърджали Расим Муса. Според правилника за удостояване с наградата „За гражданска
доблест” номинациите се правят от граждани и представители на неправителствение организации. Тази година общественото
мнение се обедини около кандидатурата на Жана Чакърова-Шукерска, която след получаването на високото отличие обяви, че
дарява финансовия му еквивалент за дейността на доброволния екип 254.
Общественият посредник Расим Муса изтъкна ролята на гражданското общество в процесите на вземане на решения на местно
ниво и апелира за по-голяма гражданска активност при обществени обсъждания и отстояване на правата на гражданите.
Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране”; материали: Валя Горанова; графичен дизайн: Майя Маслинкова
Тел: 02/49 23 055, 02/49 23 057; e-mail: pressoffice@redcross.bg; www.redcross.bg
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