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Представители на националните дружества на Червения кръст в Австрия, 
България, Германия, Франция и Хърватска, и на германския институт ISIS участваха 
в партньорска среща по изпълнявания от тях европейски проект „REcheck“ (www.
recheck-project.eu), финансиран от Дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска 
защита“ на Европейската комисия – ECHO.

Срещата беше посветена на разработваната по проекта методика за оценка и 
измерване на устойчивостта при бедствия на семейства и съседи, живеещи в градска 
среда. Използвайки специфични критерии за оценка, през 2017 г., в страните на 
партньорите, доброволци на Червения кръст ще проведат поредица от пилотни 
занятия в домашна среда за измерване на бедствената готовност на семействата 
и съседите. В края на всяко занятие домакините ще получат препоръки как да се 
подготвят още по-добре за опасни събития. По проекта ще бъде разработено и 
специално приложение за таблет, което ще се използва от доброволците за оценката, 
а след приключване на проекта ще бъде достъпно за всички организации, граждани 

Партньорска среща

17-19 октомври 2016 г. 
Република Хърватия, Загреб

и семейства, които биха желали да оценят своята бедствена готовност и да подобрят устойчивостта си при бедствия.
В партньорската среща участваха генералният директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов, Петър Йовков от дирекция 

„Международно сътрудничество и програми“ на БЧК и Владимир Николов, инспектор в ГД „Пожарна безопасност и защита на 
населението“.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

След поредно силно земетресение с магнитуд 6,5, което засегна районите на 
Умбрия и Марке в централната част на страната и причини множество разрушения, 
Италианският Червен кръст активира своя Спешен оперативен център и започна 
работа в тясно сътрудничество с Гражданската защита по оценка на щетите и 
подпомагане на пострадалото население. В засегнатите района бяха изпратени на 
терен около 4 200 доброволци и специалисти, сред които 800 социални и медицински 
работници, спасителни екипи, спасителни кучета, 1 500 превозни средства, 
включително линейки, джипове, микробуси и камиони, спасително оборудване и 
технически средства по оказване на помощ.

Доброволците на Италианския Червен кръст в Претаре, Рокасали и Грисциано 
осигуряваха логистична подкрепа и раздаваха хуманитарна помощ, участваха 

Пълна мобилизация на сили и средства

Италия
31 октомври 2016 г.

в преброяването и наблюдението на населението, оказваха спешна психологическа помощ на местните жители, полагаха 
медицински грижи за нуждаещите се, раздаваха топла храна, приготвена в полевите кухни. В Грисциано бяха изградени пункт 
за игри и библиотека.

За първи път, в Оперативната зала на Италианския Червен кръст започна работа пункт за възстановяване на семейните връзки, 
където за да се подпомогне събирането на изгубени членове на семейства, бяха проверени данните на стотици хора.

МЕЖДУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО

БМЧК и Пловдивският университет организираха обучителен семинар по Международно хуманитарно право (МХП) - 2-ро 
ниво, за студенти от клуба по международно хуманитарно право към Юридическия Факултет на университета. Обучаващи бяха 
доц.д-р Христо Паунов, член на НС на БЧК и преподавател по право, Яна Михайлова, експерт по МХП в дирекция „Правна” на НС 

Надграждащо обучение

Пловдив
28-30 октомври 2016 г.
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Програма „Детско полицейско управление” 

Смолян
19 октомври 2016 г.

Доброволци от клуба на БМЧК се включиха в програма „Детско полицейско 
управление” като презентатори по първа помощ. Идеята на инициативата е децата, 
забавлявайки се, да получават знания и умения за опазване на своя живот и този на 
приятелите си, за справяне в трудни ситуации с различни предизвикателства вкъщи, 
в училище, на улицата, в планината, за осъзнаване на правата и отговорностите си 
пред обществото, за работа в екип, за уважение и толерантност към чуждото мнение и 
към различните от тях. В Смолян младежите ще работят с третокласници от ОУ „Проф. 
Д-р Асен Златаров” по темите ухапване от куче, измръзване, навяхване и счупване на 
крайник, изгаряне, кръвотечение, охлузване, порезни рани, безсъзнание и обаждане 
на тел.112.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

на БЧК и Димитър Кожухаров, координатор на клуба по международно хуманитарно 
право, БМЧК-Пловдив.

По време на обучението студентите получиха актуална информация по различни 
въпроси на генезиса на МХП и връзката с Международното Движение на ЧК/ЧП, 
приложимостта на МХП, класификация на конфликтите, закрила на емблемата, 
изясняване на понятия от международното хуманитарно право. Участниците имаха 
възможност да подобрят презентационните си и комуникационни умения и да 
направят свое представяне на Женевските Конвенции.

Обучението беше надграждащо и ще даде възможност на членовете на клуба да 
станат обучители и да съдействат за дейността по разпространение на принципите 
на МХП сред младите хора.

„Седмица на принципите“

Враца
24-28 октомври 2016 г. 

В чест на 95-годишнината на БМЧК 
бе стартирана “Седмица на принципите” 
и доброволци проведоха занятия с 
ученици от няколко средни училища в 
града Идеята им да представят на свои 
връстници историята на организацията 

Обучения

Видин
21-22 октомври 2016 г. 

Във връзка със спечелена национална награда в категория „Развитие на 
доброволчеството”, БМЧК проведе в с. Рабиша изнесено обучение „Доброволецът – 
избор и реализация”. Участваха 20 дългогодишни, опитни доброволци на БМЧК, които 
подобриха своите комуникационни и социални умения и знания, бяха мотивирани 
да не напускат редиците на младежката организация заради предстоящата им 
професионална реализация. Лектор на обучението с основна тема „Цялостен поглед 
върху качеството и качествата на доброволеца. Развитие на личността” бе психологът 
Катя Алексиева - дългогодишен доброволец и член на областната организация на 
БЧК, член на ДЕРБАК.

и нейните принципи - Хуманност, Безпристрастност, Неутралност, Независимост, Доброволност, Единство и Универсалност, 
събуди интерес у младите хора и по молба на няколко учебни заведения „седмицата“ ще бъде удължена до средата на 
ноември.
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Видин, Сливен
26 октомври 2016 г. 

По повод празника на градовете Видин и Сливен – 
Димитровден,  доброво лци на  БМЧК организираха 
фондонабирателни акции. Във Видин се набираха средства 
за деца в неравностойно положение, а в Сливен - за Фонд 
„Милосърдие” на БЧК. Успоредно с това, екипи на младите 
червенокръстци обхождаха ключови места в град Видин и 
промотираха безвъзмездното кръводаряване и дейностите на 
БМЧК, а в Сливен младежите разясняваха възможностите за 
включване на доброволци в младежката организация.

Димитровден

Пловдив
октомври 2016 г.

За да могат успешно да се включат в последващите дейности от стартиралия 
проект „Здраве под тепетата“ от програма „Мисли глобално, действай локално!“, 
доброволци на БМЧК  бяха подготвени по темата „Здравословно хранене и 
здравословен начин на живот”.

На участниците предстоят срещи и разговори с четвъртокласници от СУ „Любен 
Каравелов“ и ОУ „Райна Княгиня“ в града.

Враца
27 октомври 2016 г. 

Обучителният екип на МАЕ Никол Тончева и Павел Тодоров проведоха занятие 
по оказване на първа долекарска помощ с младите спортисти от местния спортен 
клуб „Ботев – 93“. Те показаха на участниците как трябва да се реагира в случаите на 
най-често срещаните в техния спорт наранявания и травми. Обучението е част от 
проекта на МАЕ за намаляване на травматизма сред младите спортисти на областния 
град, финансиран от Фонда за подпомагане и оптимизиране на дейностите на БМЧК 
на областно и междуобластно ниво “Мисли глобално, действай локално!”.

Пловдив
30 октомври 2016 г.

Доброволци от клубовете на БМЧК в Пловдив, Асеновград, Карлово, Първомай, 
Хисаря и Съединение бяха обучени по програма „Хелфи” – Първа помощ за деца. 
Идеята бе създаването на двойки, които да участват в програмата на МВР „Детско 
полицейско управление” и да запознават ученици от трети до шести клас с темата 
„Първа долекарска помощ”.  

Хасково
27 октомври 2016 г.

БМЧК започна работа по втория финансиран от фонда на БМЧК проект „Нещо 
повече за дрогата”. Проведени бяха партньорски срещи с РЗИ и Превантивно- 
информационния център по наркотични вещества, на които се изгатви анкета за 
допитване в училищата на областта. Състоя се и областен семинар по наркотични 
вещества с лектор Красимира Богданова. Интерактивните занятия бяха придружени 
с работа по групи и с представяне на мостри на отделни видове наркотици.

Пловдив
24-29 октомври 2016 г.

Доброволци на БМЧК, заедно с представители на Асоциация на студентите-
медици в пловдивския Медицински университет и с подкрепата и координацията 
на Изпълнителна агенция по трансплантация отбелязаха Еврпейската седмица на 
донорството. В центъра на града те обсъждаха темата с минувачи и ги предизвикваха 
да довършат изречението „Донорство = ...“.

Европейска седмица на донорството
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БМЧК, съвместно с Обществения съвет за подкрепа на донорството и с 
доброволци от младежкия дом в града, организираха информационен пост, където 
гражданите имаха възможност да получат информационни материали, значки, 
гривнички и лентички – символ на подкрепата на донорството и трансплантациите. 
Участниците в инициативата се хванаха за ръце и обиколиха символа на града – 
Стария бряст, който е и първенец в европейския конкурс за дърво на годината, за 
да изразят съпричастност към проблема. Успоредно с акцията, във филиала в града 

ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЯ

Съвместна тренировка на ДЕРБАК и МАЕ

София
29-30 октомври 2016 г.

Съгласно годишния план на Столичната организация на БЧК, доброволните 
екипи за действие при бедствия, аварии и катастрофи ДЕРБАК и МАЕ проведоха 
тренировъчно учение на язовир Искър. Бяха споделени добри практики и опит от 
действия на терен и от участия в национални и международни учения и състезания, 
разгледаха се основни стъпки за действие в случай на бедствие, авария и катастрофи, 
с реализиране на схемата за оповестяване. Синхронизирайки действията си, двата 
екипа участваха успешно в симулация на наводнение.

С цел поддържане на висока готовност за действие при кризисни ситуации, 
ДЕРБАК-София и МАЕ-София ще продължат провеждането на съвместни трениравки 
и през 2017 година.

Възобновяване на Младежкия авариен екип

Добрич
25 октомври 2016 г.

Възобновена бе дейността на МАЕ, който по правилник се състои от доброволци 
на БМЧК, навършили 18 години. В екипа се включиха Александър Пампоров, Мартин 
Николушев, Константин Милев и Пламен Петров. За командир на МАЕ единодушно бе 
избрана Айлин Ахмедова, дългогодишен доброволец на БМЧК. В помощния екип изявиха 
желание да участват 14 момичета и момчета под 18 години. Предстои първата среща на 
МАЕ, на която членовете ще се запознаят с Правилника за дейността и фунционирането 
на екипа и ще приемат план за работа през 2016/ 2017 г. Командирът ще им представи 
модела на веригата за оповестяване.

на Медицински университет – Варна, се състоя официална среща, посветена на донорството, с участието си в която  изразиха 
своята партньорска подкрепа зам.-председателят на областната организация на БЧК д-р Юлия Бянкова и директорът д-р 
Моника Сярова.

Акцията намери отражение и в дейността на младите доброволци от гр. Шивачево, които направиха флашмоб и запознаха 
съгражданите си с подробности по темата.
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Учебна евакуация

София
27 октомври 2016 г.

Младежи – доброволци от звеното 
за подготовка и помощ при бедствия 
към Шеста териториална организация 
на Столичната организация на БЧК, се 
включиха в тренировъчна евакуация 
на учениците от 19-то СУ „Елин Пелин”. 
Подкрепени от представители на МАЕ, те 
успешно участваха в учението и следяха 
за безопасността на децата. Обучените 

„Приятели с водата”

Добрич
19, 21, 26 октомври 2016 г. 

Деца от СУ „Климент Охридски“ и СУ „Димитър Талев“ участваха в обучения по 
програма „Приятели с водата”. Под ръководството на Добрин Тодоров – специалист 
по водноспасителна дейност в областната организация на БЧК, 138 ученици успешно 
„преплуваха“ правилата за водна безопасност. Беседите преминаха при засилен 
интерес и с изключителна активност от страна на учениците.

Периодичен преглед

Добрич
30 октомври 2016 г.

Проведен беше периодичен преглед 
за под дръжк а на екипировк ата и 
техниката в складовата база на БЧК - с. 
Победа. Извършена бе профилактика 
на генератори и електрически помпи за 
изсмукване на вода, направен бе оглед на 

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

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

две лодки и бе проверено цялостното оборудване и екипировката, използвани в ученията на ДЕРБАК.
В учебната зала на базата психологът към ДЕРБАК Тодорина Петкова направи презентация на тема „Проект СФЕРА”.

доброволци демонстрираха професионални умения за оказване на първа долекарска помощ  при счупване на подбедрица и 
охлузване.

Много ученици изявиха желание да се включват в обученията на ученическите екипи по първа долекарска помощ на БЧК и 
да развиват своите умения, знания и способности. 


