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В рамките на проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране 
за техните права”, финансово подкрепен от швейцарски донори, за втора поредна година БЧК организира  състезание за 
възрастни хора по бедствена готовност, първа помощ, психосоциална подкрепа и познания относно правата им. 

В приветствието си при откриването на надпреварата зам.-генералният директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска 
заяви: „Българският Червен кръст напълно подкрепя възрастните хора в правото им за достоен и самостоятелен начин на 
живот. Това поколение е важно за обществото като цяло, защото е носител на ценностната система и на опита на нацията. 
В днешното състезание участват и много млади хора, които ще поемат щафетата от тях“.

Официални гости на състезанието бяха д-р София Стоименова – главен секретар на БЧК, Пламен Петров – директор 
на дирекция „Социално подпомагане“ в район „Младост“ и представители на Пътна полиция – София. 

Всички участници в състезанието - общо 70 доброволци над 60 години от 14 области на страната (Благоевград, Враца, 
Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пловдив, Русе, Смолян, Търговище, Шумен, Ямбол и за първи път Варна), 
бяха предварително обучени от областните организации на БЧК и преминаха през 14 състезателни пункта. Отборите 
трябваше да се справят с оказване на първа долекарска помощ в бедствени ситуации, спортни, битови и автомобилни 
инциденти, да окажат психосоциална подкрепа на пострадали и да покажат познания относно правата на възрастните хора. 

Международен ден на възрастните хора

1 октомври 2016 г.
София, НУЛЦ на БЧК, с. Лозен

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

Всяка година по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври, доброволците и служителите 
на Българския Червен кръст в цялата страна инициират и организират различни прояви, за да засвидетелстват 
уважение и признателност към хората от третата възраст, за да им доставят радост и приятни изживявания на 
празника, да им пожелаят здраве и дълголетие.

Със заразителен оптимизъм, кураж и 
действеност състезателите доказаха, 
че са ценен обществен ресурс, който 
може и трябва да бъде използван. 

Победител стана отборът на БЧК-
Русе, на второ място се класира 
отборът на БЧК-Благоевград, а на 
трето – БЧК-Търговище. 
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Кърджали Празникът донесе приятни емоции за ползващите социалните услуги в дома 

за стари хора, управляван от областната организация на БЧК. Традиционно техни 
гости бяха служители на Териториалното поделение на НОИ, които зарадваха 
всички с индивидуални подаръци, а за почерпка лично им бяха приготвили сладки 
изкушения. 

Със съдействието на областната организация на БЧК, управителят на дома 
д-р Таня Делева подари на възрастните хора пасти за зъби и меки пуловери за 
наближаващите студени дни.

Световен ден на сърцето

29 септември 2016 г.
София 

По традиция, всяка година Световната кардиологична асоциация отбелязва Световния ден на сърцето. Неговата цел е да информира хората по 
света за опасността от сърдечни болести и за високата смъртност, до която те водят и за начините за превенция.

Световният ден на сърцето официално 
се организира от Дружеството на 
кардиолозите в сътрудничество с БЧК. 
Тази година денят премина под мотото 
„Зареди живота си с енергия”,  а фокус 
на кампанията са подрастващите и 
семейната среда.

Световният ден  бе отбелязан с 
инициатива в столичното 32 СУИЧЕ „Св. 
Климент Охридски“, в която участваха 

председателят на ДКБ доц. Васил Велчев и д-р Надежда Тодоровска - зам.-генерален директор на БЧК. 
По време на събитието на децата бе изнесена лекция за лесен и достъпен здравословен начин на живот, а доброволци на 

Столичната организация на БМЧК им раздадоха информационни материали по темата.
Посланията на здравото сърце бяха символично изпратени от учениците на 32-о СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ към децата 

на България, написани на балони, които от двора на училището полетяха към небето.

Шумен

Доброволците на БМЧК отбелязаха Световния ден на сърцето в партньорство с 
Регионалната здравна инспекция. Младежите раздаваха информационни материали и 
балони в централната част на града, а в сградата на РЗИ д-р Огнян Илиев – кардиолог, 
проведе беседа с дискусия на тема „Социален аспект на сърдечно-съдовите 
заболявания”.

Готовност за съвместна работа с БЧК

Ямбол
септември 2016 г.

С цел популяризиране на проекта на БЧК „Повишаване информираността на 
обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права” и 
разширяване на обхвата му извън областния град, в Женски клуб на пенсионера – 
Елхово, се проведе работна среща.

Възрастните хора се запознаха с планираните дейности до 2017 г., с добри практики 
и с постигнатите до момента резултати. Те заявиха готовност да работят по проекта, 
съвместно с БЧК-Ямбол, в полза на уязвими възрастни хора от своя град.

Дискутирани бяха примерни бъдещи инициативи, свързани с отбелязване на 
бележити дати, организиране на застъпнически кампании и др. 

В срещата участваха Мариана Милева, ръководител служба „Социални дейности”, 
община Елхово, председателят на „Общински съюз на пенсионера 2004” – Ямбол, Костадин Атанасов, Иван Тодоров, председател 
на регионалния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, инж. Митко Филипов, директор на областната 
организация на БЧК – Ямбол, и щатният специалист Гергана Георгиева.
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Варна
30 септември 2016 г.

Социални работници от целевата група по проекта на областната организация 
на БЧК „Предай нататък” участваха в среща на тема „Книгата в моя живот и работа – 
представяне на психологическа литература“, домакин на която беше книжарница 
„Сиела“. Събитието е част от дейността „Позитивиране чрез книги и култура“ и 
имаше за цел да провокира мисленето на участниците при търсене на отговори на 
проблеми или вземане на решение в ежедневен или труден момент, използвайки като 
механизъм за самопомощ и ориентир избора на подходяща книга. Доброволките на 
БЧК Дора Велева, управител на книжарницата, и Ива Василева, психолог, представиха 
подбрани заглавия и от три от тях бяха  прочетени кратки текстове. Проведените 
след това обсъждания визираха личностното и професионалното поведение на 
социалния работник в ситуации на тревожност, обезвереност и агресия на хората, на 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Кърджали
28-30 септември 2016 г.

За шеста поредна година в града се проведе Европейски екологичен фестивал 
„Зелена вълна – 21 век“, където европейски и български медии, институции и 
неправителствени организации представиха специализирани продукции с 
образователна и превантивна цел срещу природни бедствия и аварии. 

Областната организация на БЧК взе участие във втория ден на събитието 
чрез практическото занятие „Действие на застрашените и на силите от 
Единната спасителна система при ликвидиране на обгазяване, причинено 
от терористична дейност“. По време на учебното занятие, вследствие на 
терористичен акт, бяха евакуирани учениците от СУ „Отец Паисий“ в Кърджали. 
Доброволци на МАЕ демонстрираха завидни умения при оказването на първа 
помощ на пострадалите. 

„Предай нататък”

БЧК – партньор в европейска инициатива

които се оказва социална подкрепа. Общата нагласа бе категорично положителна – книгата е верен приятел, мъдър съветник 
и търпелив учител.

Срещата завърши с приятни изненади – на участниците в нея екипът по проекта подари книга, а книжарница „Сиела“ ги 
снабди с карта за  отстъпка при закупуване на книга. 

Швейцария, Женева
29-30 септември 2016 г.

 На срещата на Консултативната група за преглед на Конституцията на Международната Федерация на Червения 
кръст БЧК се представляваше от Яна Михайлова, експерт по Международно хуманитарно право и юрисконсулт в дирекция 
„Правна”. Тя е част от групата, членовете на която се избират от президента на Международната федерация, по предложение на 
националните дружества. Участието на представител на БЧК в изготвянето на промените на Конституцията на Международната 
федерация и възможността да допринесем към процеса на обновяването й е голямо признание за нашата организация.

 Целта на тази първа среща на Консултативната група бе да се направи преглед на състоянието на процеса по преглед 
на Конституцията, да се обсъдят областите, които налагат промени в Уставните документи на Федерацията, както и да се 
обсъдят насоки за предложения на Управителния съвет, който ще се проведе през ноември 2016 г. 

Среща на Консултативната група за преглед на Конституцията на МФЧК

ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЯ
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Съвместна информационна кампания

Добрич
25 септември 2016 г.

Доброволците на БМЧК бяха ценни помощници в промоционалната кампания 
на Превантивно-информационния център по наркотични вещества. На специален 
щанд, пред паметника на Кирил и Методий младежите раздаваха брошури по темата и 
запознаваха гражданите с дейностите на БМЧК. Гост на импровизирания щанд бе Павел 
Павлов от Международната психотерапевтична организация “Свобода - център”. 

През следващите месеци предстоят нови съвместни прояви.

Осъвременяване на обучителния материал

НУЦ БЧК, Созопол
13 до 18 септември 2016 г.

Във връзка с необходимостта от осъвременяване на обучителния материал 
при провеждането на курсове за водни спасители, доброволци към дружествата 
на водния спасител на БЧК и щатни специалисти от Водноспасителната служба на 
БЧК започнаха заснемането на обучителен филм „Воден спасител на открити водни 
площи и море”.

За консултанти са привлечени доц. Стоян Андонов - член на НС на БЧК и 
председател на Националната комисия по водно спасяване и дългогодишните 
служители на БЧК Лавренти Силов и Петър Андреев. Оператор на продукцията е 
дългогодишният деятел и доброволец на БЧК Стефан Бояджиев.

НУЦ на БЧК, Созопол
8-13 септември 2016 г.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

„Спасител на бъдещето”
В спортния  лагер „Спасител на бъдещето”, който се проведе за втора 

поредна година, участваха 22 младежи и девойки (12-17 г.), заели призовите 
места на турнирите по водно спасяване през годината.

„Спасител на бъдещето” има за цел да привлече дълготрайно за 
водноспасителния спорт младите хора и да ги запознае с дисциплините от 
състезателното водно спасяване, съобразно правилника на Международната 
федерация. Следващата стъпка е от тези състезатели да се направи селекция 
за представителния отбор по водно спасяване на международни състезания. 
Програмата включваше и занятия по водна безопасност и оказване на 
помощ и самопомощ при воден инцидент. Получените, посредством забавни 
игри и упражнения, знания и умения допринесоха за по-добрата работата 

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

в екип, за повишаване на информираността на бъдещите  водни спасители в областта на спорта водно спасяване, 
за взаимното разбиране и уважение, за отношението към околната среда и нейното опазване.

Ръководител на лагера беше Борис Захариев от Водноспасителната служба на БЧК, подпомаган от доброволеца 
на организацията Ромуалдас Каминскас и от треньорите на  клубовете „Започни да плуваш” (Бургас), „GD Sport” 
(Благоевград), „Лъвчета” (София). Медицинското осигуряване беше поверено на д-р Мощанска.

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


