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БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
Силви Вартан отново подпомага български деца
София
21 ноември 2016 г.

В Деня на християнското семейство, световноизвестната актриса и певица от български произход Силви Вартан гостува
на Българския Червен кръст. Тя бе придружавана от Теофана Теохарова – зам.-председател на Асоциация „Силви Вартан за
България”, от генералния секретар на асоциацията Жан-Марк Сан и от личния си секретар Дидие Терон.
Силви Вартан се срещна с ръководството на БЧК и с партньори и дарители по програма „Топъл обяд“. „Тук съм отново, за да
се видя с приятелите си от БЧК и за да ги уверя, че аз и Асоциация „Силви Вартан за България“ продължаваме да мислим за вас
и занапред също ще подкрепяме, доколкото можем, вашите хуманитарни каузи.”
В сърдечна приятелска атмосфера председателят на БЧК Христо Григоров връчи на Силви Вартан специално изработен за нея
албум с традиционна българска шевица, в който са събрани снимки от всичките й посещения в БЧК. „Сърдечни благодарности
за всичко, което правите за децата на България. Този подарък е скромен жест на признателност от нас и от тези, на които
помагате.” – каза Христо Григоров.
Генералният секретар на Асоциация „Силви Вартан за България“ Жан-Марк Сан получи почетен плакет на БЧК и сподели,
че „асоциацията отново прави финансово дарение в размер на 20 470 лв. за безплатна храна в училище на деца от социално
слаби семейства”.
Благодарение на съвместните усилия на членовете на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК, Асоциация „Силви
Вартан за България” и други дарители, за 12 години над 13 000 деца в риск са върнати в класните стаи и са спасени от опасностите
на улицата.

Таланти в подкрепа на таланта
Добрич
21 ноември 2016 г.
Читалище „Димитър Дончев – Доктора“ в Тервел събра изпълнители от
любителски формации на възраст от 5 до 75 години, за да подкрепят с таланта си
развитието на детския фолклорен ансамбъл „Калинка Вълчева“.
В концерта участваха и доброволци от третата възраст, ангажирани с програмата на БЧК „Повишаване информираността
на обществото по проблемите на възрастните хора и защита за техните права”. Доброволката Мария Паскалева приветства
благотворителната инициатива, като форма на доброволческа активност и приобщаване на хора от различни поколения.

„Нашата различна семейна приказка”
Пазарджик
21 ноември 2016 г.
С богата трапеза, изненади и игри, доброволците на БМЧК посрещнаха децата
от Центъра за настаняване от семеен тип към БЧК-Пазарджик. Повод за гостуването
им бе Денят на християнското семейство, който отпразнуваха заедно под мотото
“Нашата различна семейна приказка”, а всеки гост бе маскиран като определен герой.
Тържеството се превърна в незабравимо вълшебно преживяване за децата и
усмивките не слизаха от лицата им.
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МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА
Мерки за адаптация с климатичните промени
София
24 ноември 2016 г.

Кръгла маса на тема „Изменение на климата и влиянието върху уязвимите групи и общности” събра в зала Музейна на БЧК
експерти от заинтересовани държавни институции и представители на Световната банка, на офиса на СЗО в България, на
партньорски организации, които работят по въпросите на измененията в климата.
Срещата бе организирана от Българския Червен кръст и Министерство на околната среда и водите (МОСВ), със съдействието
на МФЧК/ЧП. Целта бе обмяна на информация по темата, укрепване и изграждане на партньорства, обсъждане на възможности
за бъдещи съвместни дейности по адаптация на национално ниво. Участваха и представители на областни организации на БЧК,
на територията на които резките изменения на времето се чувстват най-осезаемо и се отразяват върху тяхната дейност.
Кръглата маса беше открита от председателя на БЧК Христо Григоров и от Атанаска Николова, зам.-министър на околната
среда и водите.
В презентациите на експертите от МОСВ бяха анализирани риска и уязвимостта, които крият промените в климата, с акцент
градска среда и здраве, представени бяха планове за управление на риска от наводнения и мерките за адаптация, заложени в
националната политика за климата. Бяха представени и дейностите на БЧК, свързани с мениджмънта на бедствията, с промените
в климата и с мястото на червенокръсткото движение в дейностите по изменение на климата.
Обсъждането на конкретната информация и проведените изключително интересни дискусии обединиха участниците в
кръглата маса около позицията, че е необходимо единодействие и сътрудничество между институциите за мерките за адаптация
и за навременно противопоставяне на рисковете и уязвимостта.

Учение за взаимодействие при авиопроизшествия
Монтана
23-25 ноември 2016 г.

Екипи на БЧК, съвместно със спасители и огнеборци от ГДПБЗН разиграха действия по ликвидиране на последствиата от
авиокатастрофа на полигон за професионална квалификация край Монтана. В мащабното учение се включиха 200 души, които
разиграха сценарий за спасяване на хора от развалини на административна сграда, върху която е паднал самолет, за действия
при скъсана дига на водоем и за евакуиране на пострадали при автомобилни и железопътни катастрофи, причинени също от
авиопроизшествие.„Ние доказваме нашите способности с модерна техника и със сили за бърза реакция в зоната на произшествието”,
каза старши комисар Красимир Шоторов, директор на дирекция „Оперативни дейности” в ГДПБЗН.
Д-р Никола Николов, директор на дирекция „Мениджмънт на бедствията” на БЧК, участва в семинар „Управление на силите и
средствата на ГДПБЗН при пожари, бедствия и извънредни ситуации” с презентация „Роля и място на БЧК в Единната спасителна
система”. ДЕРБАК и МАЕ – Монтана, обезпечаваха мероприятието с линейка на организацията и активно тренираха в търсене и
спасяване на пострадали при авиационно произшествие и ликвидиране на последиците.
С дрон организаторите заснеха и филм за учението и дадоха много добра оценка за оперативните действия.
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ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
БЧК с награда за принос в пътната безопасност
София
22 ноември 2016 г.
За седма поредна година Сдружение „Българска браншова организация пътна
безопасност” раздаде награди на изявени експерти, специалисти и организации,
допринесли за подобряване на безопасността на пътната инфраструктура в страната.
След предварително проведени номинации Българският Червен кръст бе избран за
победител в категория „Представител на неправителствена организация с обществен
принос в пътната безопасност за 2016 г.”

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Международен ден без тютюнопушене
Международният ден без тютюнопушене се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември. На този ден
Министерство на здравеопазването и РЗИ призовават всеки пушач да откаже цигарите в името на собственото си
здраве и на здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.
Всяка година доброволците на БМЧК организират различни инициативи по този повод, разпространяват
информация сред гражданите и своите връстници за опасността от тютюнопушенето като един от основните
причинители на сърдечно-съдови, ракови, белодробни, мозъчни и други тежки заболявания.
Ямбол
17 ноември 2016 г.

Доброволците на БМЧК от СУ „П. Яворов” в Стралджа реализираха кампания с
мото„Тютюнопушенето е вредно!”. С цел повече млади хора да разберат опасностите,
които крие вредният навик, бяха изнесени лекции в училището, посетени бяха
институции и фирми, където доброволците подаряваха на служителите скрити
в цигари информационни материали за вредата от тютюнопушенето. В Ямбол
младежите партнираха на представители от РЗИ при провеждане на безплатно
измерване на въглеродния оксид в издишания въздух и в кръвта на пасивни и
активни пушачи, разпространяваха информационни брошури със съвети „Какво
полезно да направя за 5 минути, вместо да пуша цигара?”.

Враца
18 ноември 2016 г.
За втора поредна година БМЧК
към СУ „Св. Климент Охридски“ в село
Зверино отбеляза Международния
ден без тютюнопушене със занятие
в училището под мотото „Връстници
помагат на връстници”. То започна с
презентация „Излекувай себе си”, чрез
която младите червенокръстци запознаха съучениците, приятелите и преподавателите си с вредата от цигарите и с начина
да бъдат отказани. За участниците бе организирана викторина с награди, а преподавателите бяха предизвикани да довършат
изречението “Аз не пуша, защото ....“.
Шумен
21 ноември 2016 г.
Във връзка с отбелязването на Международния ден без тютюнопушене, по
инициатива на общинския здравен център, със съдействието на БМЧК и РЗИ,
се проведоха дебати на тема: „Модерно ли е да се пуши?“. Всички участници –
шестокласници от СУ „Панайот Волов“ и СУ „Йоан Екзарх Български“, получиха
предметни награди.
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ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Отчетно-изборна кампания
Ловеч
25 ноември 2016 г.
Общинската организация на БЧК в Луковит проведе своето отчетно-изборно
събрание, давайки старт на отчетната кампания в областта. Гости на събранието
бяха директорът на областната организация на БЧК Цветомира Георгиева и
Станислава Бояджиева – главен специалист по организационна и младежка дейност.
Делегатите приеха отчета за дейностите, кампаниите и обученията, реализирани
през годината и избраха ръководство и делегати за общото събрание на БЧК-Ловеч.
В същия ден своето отчетно-изборно събрание проведе и клубът на БМЧК в Луковит.
Кърджали
ноември 2016 г.
Със събранието на организацията
на БЧК в Крумовград стартира отчетноизборната кампания на общинско
ниво. Гости на събранието бяха Неджие
Акиф – зам.-кмет на Крумовград, и Жана
Чакърова - директор на ОС на БЧК.
Председателят на общинския съвет
на БЧК Радостина Пашова представи
отчета за дейността през мандат 20122016 година и сподели постигнатите
успехи и преодолените трудности. В последвалите изказвания бе подчертано, че организацията укрепва своя капацитет, двата
клуба на БМЧК в общината развиват разнообразни и интересни дейности в подкрепа на свои връстници и са установени
ползотворни взаимоотношения с кметовете на населените места.
Участниците избраха ръководни органи, делегати за областното общо събрание и приеха насоки за следващия мандат
и план за работа през 2017 година. Очаква се изграждане на нови червенокръстки дружества извън общинския център и
разширяване на съвместната дейност с читалищата в общината.
За съпричастност към принципите на Червения кръст и за активна подкрепа зам.-кметът на общината Неджие Акиф бе
отличена с грамота.

Съвместна доброволческа дейност
Кърджали
24 ноември 2016 г.
По покана на Регистъра на народните читалища – РЕКИЦ, специалисти от
областната организация на БЧК проведоха обучение на читалищни работници
от региона. Темата „Съвременен доброволчески мениджмънт“ имаше за цел да
представи възможностите на доброволците-обучители при решаването на въпроси
от здравен и социален характер. Съвместната работа на БЧК и читалищните
ръководства по места ще помогне самотните и болни хора в отдалечени малки
селища извън общинските центрове да получат дължимата им от обществото
подкрепа и помощ.
Работната среща бе и първата стъпка към предстоящата реализация на
Съпътстващите мерки при предстоящото предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонда за Европейско подпомагане на найнуждаещите се лица.

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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