Бюлетин

5 - 11 декември 2016 г.

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
БЧК помага на пострадалите в Хитрино
Във връзка с трагичния инцидент в с. Хитрино, Българският Червен кръст стартира
Национална кампания за набиране на финансови средства в подкрепа на пострадалите.
• чрез SMS-и на кратък номер 1466 на цена 1 лев към всички мобилни оператори.
Дарителските SMS-и за кампаниите на БЧК са освободени от ДДС.
• по банков път:
Български Червен кръст
IBAN в BGN: BG64UNCR76301078660913
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. “Калоян” 3, София 1000, България
(За пострадалите в село Хитрино)
•
чрез on-line дарения на сайта на организацията (www.redcross.bg).
До 09:30 часа на 16 декември 2016 г. са набрани 1 582 790 лв., от които изпратени
SMS-и - 999 052; дарения по банков път - 570 209,79 лв.; онлайн дарения - 13 528,53 лв.
От първите часове след взрива екипите на БЧК са в постоянна връзка с
представителите на Пожарна безопасност и защита на населението и други институции.
Незабавно бяха изпратени доброволци от шуменския екип за работа при бедствия
аварии и кризи, планински спасители с кучета за издирване на затрупани хора и
екип от психолози. Те оказват помощ на засегнатите, ежедневно помагат в пункта в с.
Тимарево при набирането, превозването и разпределението на помощи - хранителни
продукти, вода, хигиенни материали (миещи и почистващи препарати) и дрехи, които
се предоставят на хората в нужда.
В момента се сформира Обществен съвет за управление на набраните от
дарителската кампания средства. В него ще се включат представители на местната
власт, на държавни институции и неправителствени организации, както и на медиите. Средствата от дарителската кампания ще
бъдат разпределяни на базата на експертна оценка на нуждите на пострадалото население, като ще бъде предоставяна регулярна
информация за набраните и изразходвани средства.

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ
Готовност за зимата
София
7 декември 2016 г.
Планинската спасителна служба към БЧК организира пресконференция, на която
предостави информация за спасителните акции през отминаващата година и направи
преглед на готовността на отрядите за предстоящия зимен сезон.
В пресконференцията взеха участие председателят на БЧК акад. Христо Григоров, председателят на ПСС и член на НС на БЧК
Веселин Ганчев и директорът на ПСС Радко Марков.
Подробно бяха разяснени рисковите фактори и опасностите в планината, основните правила за поведение по ски пистите и
около тях. Планинските спасители припомниха всички възможности за връзка с Централния денонощен пост на ПСС и неговите
подразделения и акцентираха върху полезността на действащото вече година мобилно приложение в помощ на любителите на
планината.
Представени бяха и промените в Закона за защита при бедствия, чрез които се предвижда мобилните оператори да предоставят
във възможно най-кратък срок, не по-дълъг от 2 часа, данни за местоположението на лице, изпаднало в бедствена ситуация с
риск за живота и здравето му.
стр. 1

Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин
БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Световен ден на доброволеца
5 декември 2016 г.
София

В Националния учебен център на БЧК в с. Лозен се проведе уникална
демонстрация на спасителни действия при инцидент с пропукване на язовирна
стена и последваща приливна вълна с височина 5 м, която залива населено
място.
Националният екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи (НЕРБАК)
извърши евакуацията на пострадал, заклещен на високо, докато Доброволният
екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи (ДЕРБАК) и Доброволният
спасителен екип на Столична община влязоха в наводнените сгради, за да
изведат намиращите се вътре хора, оказаха им първа долекарска помощ и
психосоциална подкрепа. Останалите доброволци организираха евакуационен
център в местното училище.
Демонстрацията бе наблюдавана от председателя на БЧК акад. Христо
Григоров, генералния директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов, главния
секретар на БЧК д-р София Стоименова и зам.-генералния директор на БЧК
д-р Славита Дхамбазова, които поздравиха участниците за изключителното
представяне и за неуморната им доброволна работа през годината.
Бургас

Към момента в БМЧК-Бургас
членуват 230 младежи, а доброволците
са 86.
Кърджали

П о т р а д и ц и я д о б р о в о л ц и те
на БМЧК-Бургас отбелязаха своя
празник с емоционално тържество. 20
доброволци бяха отличени с грамоти в
няколко различни категории за своите
постижения в областта на първата
помощ, фондонабирането, лекциите,
провеждани в училищна среда и др.
Доброволците-актьори в интерактивната сценка за деца “Добротворци”
бяха отличени за приноса си в
разпространяване на знания за първата
помощ сред най-малките.
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По повод Международния ден
на доброволеца БЧК - Кърджали
събра представители на различни
поколения. Учебните заведения
от града, участвали в набирането

на трайни хранителни продукти за
подпомагане на нуждаещи се лица,
получиха благодарствени адреси.
Елена Георгиева и Антония Ячкова
– зам.-областни координатори на
к лубовете на БМЧК, направиха
мултимедийна презентация на тема
„Доброволчество“, като разказаха
за разнообразието от дейности и
инициативи, реализирани от младите
членове на областната организация.
По-възрастните проявиха интерес
към темата „Балансиран режим на
хранене“, представена от д-р Николов,
експерт към РЗИ – Кърджали.
На финала на празничния ден
ч л е н о в е те н а М А Е н а п р а в и х а
демонстрации по оказване на първа
долекарска помощ.
По време на празничната програма,
във фоайето на ОС на БЧК, доброволци
организираха благотворителен базар
с изработени от самите тях изделия.
Издание на Българския Червен кръст
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Разград

По случай международния ден
на доброволеца в СУ,,Христо Ботев”

в Кубрат се проведе традиционна
церемония, на която бяха наградени
най-изявените доброволци.
За цялостен принос в
доброволческата дейност към БМЧК
почетни грамоти от БЧК получиха
Беркант, Ростислава и Мелиса от 12 а
клас, а останалите членове на БМЧК си
тръгнаха с тениски на БЧК. Наградите
бяха връчени от директора Татяна
Дочева, началника на отдел „Просвета“
на община Кубрат и от председателя
на Общински съвет на БЧК-Кубрат г-н
Фетта.

Шумен
7 декември 2016 г.

“Детско полицейско
управление”

В Комплекса за социални услуги за
деца и семейства доброволците от БМЧК
и младежите от Градския ученически
п а р л а м е н т п р о в е д ох а д и с к ус и я
за правата на децата, сексуалната
злоупотреба и насилието. Те обсъдиха
нуждата от възможност младите хора да
изказват мнение и позиции по социално
значими проблеми.

Шумен

В базата на ПСС – Габрово, в местността
Узана, БМЧК проведе специализирано
обучение на тема „Работа с карта и
компас, радиокомуникация”. Обучители
бяха Кирил Иванов и Пламен Великов от
Университетския аварийно-спасителен
отряд. При много лоши метерологични
ус ловия, девет от членовете на
Младежкия авариен екип – Габрово,
успяха да се справят с практическите
задачи за работа по азимут и правилна
комуникация с радиостанция.

Ямбол
8 – 9 декември 2016 г.
ОС на БЧК организира обучения
„Бъди активен доброволец!“ в Ямбол,
Болярово и Стралджа. Обученията са
част от планираните инициативи на
младежката организация по повод
Годишната награда в к атегори я
„Социално-помощна дейност”, която
Български младежки Червен кръст - Ямбол получи за активна работа на своите
доброволци. По време на обучението участниците имаха възможност да се
запознаят със спецификите на дейностите, които БМЧК реализира в различни
направления и поеха ангажимент да представят наученото пред младежите от
своя клуб.
Издание на Българския Червен кръст

Варна

По покана на средношколско
общежитие „Михаил Колони“
доброволци от младежката организация
посетиха ученици и направиха
демонстрация по първа долекарска
помощ.

Обучения на млади доброволци

Габрово
12 ноември 2016 г.

Демонстрация по първа
долекарска помощ

До б р о в о л ц и те от Б МЧ К- Ш у м е н
стартираха програмата“Детско полицейско
управление”. Обученията се провеждат
с ученици от трети клас на СУ „Панайот
Волов“ в града. Първата тема, която
разгледаха младежите, бе „Оказване на
първа долекарска помощ. Ухапване от
куче“. В заниманието децата се запознаха
с историята на духчето Хелфи и с неговите
приятели. Научиха какво трябва да
направят, за да окажат първа долекарска
помощ на пострадал. Дискутираха и
важността на телефонен номер 112.
Варна

Успешно приключи участието за тази
година на БМЧК-Варна в Програмата на
МВР „Детско полицейско управление“.
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Проект „Бели зъбки”
Монтана
В рамките на проект „Бели зъбки” от програма „ Мисли глобално, действай
локално!” доброволците от БМЧК проведоха поредното си занимание с деца
от предучилищни групи на детски градини в Монтана и Берковица. За целта
беше подготвен анимационен филм с персонажи, ръчно ушити кукли от самите
доброволци и представяне на сценка по книжката “Пук и Чук”. Под формата на игра
децата се запознаха с основите на зъбната профилактика и на устната хигиена.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
БЧК и Хиполенд помагат на тежко болни деца
София
9 декември 2016 г.
Националната верига хипермаркети за детски и бебешки стоки Хиполенд,
съвместно с Българския Червен кръст, дари на Клиниката по детска кардиология
на МБАЛ „Национална кардиологична болница“ в София трансезофагеален
трансдюсър за ехокардиографския апарат, с който се работи в Отделението по
реанимация, в Отделението по хирургия на вродените сърдечни малформации
и в Катетеризационната лаборатория. Медицинската апаратура е на стойност
31 464 лв. и ще послужи за прецизна пред- и следоперативна диагностика на
сърдечноболни деца. Клиниката по детска кардиология и Отделението по хирургия
на вродените сърдечни малформации са единствените структури в страната, в
които се осъществява цялостна диагностика, оперативно и интервенционално
лечение на деца с вродени и придобити сърдечни заболявания.
Дарението бе връчено на изпълнителния директор на болницата проф. д-р Марио Станкев и на началника на отделението
по детска кардиология доц. д-р Анна Кънева от Мариан Колев – изпълнителен директор на Хиполенд АД, и от Христо Григоров
– председател на БЧК. Освен медицинската апаратура, Хиполенд АД дари и играчки за залата за почивка и игра на малките
пациенти на клиниката.
Настоящото дарение на медицинска апаратура за нуждите на Клиниката по детска кардиология на МБАЛ „Национална
кардиологична болница“ е част от благотворителната програма на ХИПОЛЕНД по повод десетата годишнина на компанията
на българския пазар. Като добър корпоративен гражданин, ХИПОЛЕНД АД насочва благотворителните си активности основно
към подпомагане на лечението на болни деца, както и към деца от социално слаби семейства и такива, които растат без
родителски грижи, като се включва редовно както в благотворителните инициативи на БЧК, така и в акциите за събиране на
средства за лечение на тежко болни деца в чужбина.

Добрич за Хитрино
Добрич
Жителите на град Добрич и областта са съпричастни с трагедията на Хитрино
и знаят какво е да те сполети бедствие! Веднага след обявяването на апела на
Българския Червен кръст добруджанци се включиха в акцията за набиране на
парични средства чрез SMS на кратък номер 1466, директни вноски в банковата
сметка на БЧК, касички поставени в Областния съвет на БЧК, в Областна управа и
на други места, както и вноски в касата на секретариата. Първите дарители които
се отзоваха в БЧК и пуснаха пари в касичката са пенсионерите Съби Стоянов (86
г.) от с. Паскалево и Стоян Георгиев (84 г.) от с. Владимирово. Атанас Господинов от
Добрич внесе в дарителската сметка на БЧК 500 лв.
В касата на ОС на БЧК Добрич семейство Татяна и Кирил Жендови внесоха 2000 лв. Татяна е член на Областния съвет на
БЧК, семейството им е сред постоянните дарители на БЧК, а по време на наводненията през 2014 г. бяха от първите внесли
парични средства за Добрич, Аспарухово и Мизия.
Въпреки, че акцията е в началото си, БЧК Добрич благодари на всички в Добричка област, които са съпричастни и според
възможностите си изразяват своята подкрепа!
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Програма „Топъл обяд“
Ямбол
Областната организация на БЧК,
съвместно с Партньорска мрежа за
благотворителност на БЧК, реализира
проект „Топъл обяд” за 196 деца в риск
от област Ямбол. Обхванатите деца
получават топъл обяд през студените
зимни месеци на учебната 2016/2017
година. Община Ямбол и община Тунджа
са партньори по проект „Топъл обяд” на
ОС на БЧК-Ямбол и съфинансират част
от дейностите. По проекта, от Ямбол,
са обхванати 100 деца от единадесет
училища, а от община Тунджа – 96
деца от две училища. Основната цел
е повишаване здравния статус и
качеството на живот на децата чрез
балансирано хранене.

Силистра

Стартира програма „Топъл обяд“ на
територията на силистренска област.
През зимните месеци на учебната
2016/2017 г. 25 деца от СУ „Й. Йовков“
– Тутракан, ще получават топла храна.

Ловеч

Секретариатът на ОС на БЧК в Ловеч
започна изпълнението на програма
„Топъл обяд“ в СУ „Васил Левски“ в
Ябланица. През студените зимни месеци
на учебната 2016/2017 година 60 деца
от социално слаби семейства, сираци и
полусираци, ще получават топъл обяд.

Помощ за бездомни
Шумен
Областният съвет на БЧК-Шумен за поредна година реализира проекта„Приятел
до теб”, финансиран от Националния съвет на БЧК. Основната цел е да се намали
степента на социална уязвимост и да се задоволят ежедневни жизнени потребности
на 50 бездомни лица през зимните месеци. На бездомните се предоставят пакети
с хранителни продукти, хигиенни консумативи и зимни аксесоари.

Коледни инициативи
декември 2016 г.
За шеста поредна година в навечерието на Коледните и Новогодишни празници
младежи от Интеракт клуб и доброволци на Български младежки Червен кръстКърджали организираха ротарианска благотворителна кампания под надслов
„КУПИ и ДАРИ”. Инициативата се проведе пред пет големи хранителни магазина,
където доброволци набираха трайни хранителни продукти за подпомагане на хора
в риск. Набраните 856, 07 кг. храни на обща стойност 2 404,53 лева са предоставени
на „Екип 254“ на БЧК за подпомагане на 130 бенефициенти, картотекирани в
Областен съвет на БЧК-Кърджали.
***
Коледният благотворителен базар, организиран от ОС на БЧК, съвместно с
Община Крумовград, съвпадна със запалването на светлините на Коледната елха
в града.
Базарът предложи богат асортимент за всеки вкус – от картички и сурвачки до
домашно изпечени баници и сладкиши.
Доброволците на БМЧК предизвикваха гражданите в наддаването за покупките
и раздаваха горещ чай на хората.
С набраните 2 670 лв. ще бъдат подпомогнати деца с увреждания и деца в риск
от община Крумовград.
***
В навечерението на Коледните и Новогодишни празници 200 деца в риск
от областите Кърджали, Варна, Добрич и Хасково получиха хранителни пакети.
Стойността на всеки пакет е 10 лв. и съдържа здравословни храни.
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СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
Обучение по първа долекарска помощ
Кърджали
7 декември 2016 г.
В „Пневматика – Феникс“ ЕООД, с. Комунига, община Черноочене, се проведе
обучение по първа долекарска помощ на членовете от учреденото през настоящата
година дружество на БЧК.
Водещ на обучителния модул бе доброволката от „Екип 254“ Маргарита Пенева,
която представи необходимите действия от страна на спасяващия до пристигане
на специализирана медицинска помощ. Специално внимание бе отделено на
превенцията на травми по време на производствения процес.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Отчетно-изборна кампания
Ямбол
5 декември 2016 г.
Проведе се отчетно-изборното събрание на общинско ниво, което съвпадна с
отбелязването на 5 декември – Световен ден на доброволеца.
Председателят на Общинското ръководство на БЧК-Ямбол Иванка Георгиева
отправи тържествено приветствие към всички членове, доброволци и делегати
на форума, които безкористно, всеотдайно и доброволно работят за хуманните
идеи на БЧК.
Събранието премина в две сесии – през първата делегатите бяха запознати с отчета за дейността на Общинското
ръководство на БЧК-Ямбол за периода 2013-2016 г. По време на разискванията, Стойчо Стойчев – член на Националния съвет
на БЧК, зам.-председател на Областния съвет на БЧК-Ямбол и делегат на Общинското общо събрание на БЧК, изрази искреното
си удовлетворение от свършеното през последните четири години.
Д-р Антоанета Антонова – председател на Областния съвет на БЧК и делегат на Общинското общо събрание, в своето
изказване изрази благодарността си към всички доброволци и членове на Ямболската червенокръстка организация, които
чрез своя неуморен труд, активно и с ентусиазъм, допринасят за намаляване уязвимостта сред най-нуждаещите се членове
на нашето общество.
През втората се проведе избор на председател, зам.-председател, членове на Общинското ръководство на Общинската
контролна комисия и делегати на Областното общо събрание на БЧК-Ямбол.
Иванка Георгиева бе преизбрана за председател на Общинското ръководство на БЧК-Ямбол, а д-р Лъчезар Ханджиев ще
продължи работата си като зам.-председател през следващите четири години.
Новите делегати на Общинското общо събрание приеха насоките за развитие на общинската организация през следващите
четири години и план за работа през 2017 г.
Кърджали
Продължава отчетно-изборната кампания на БЧК на общинско ниво в областта.
Членовете и делегатите на Общите събрания в Ардино и Джебел приеха отчетните
и планиращите документи за следващия мандат на дейността си.
На 5 декември провеждането на събранието в Ардино даде възможност на
членове и доброволци от общинската организация да отбележат и Международния ден на доброволеца.
Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ в Джебел Емине Сали е новоизбраният председател на Общинската
организация. С грамота за досегашната си дейност бе отличена Василка Симитчиева. Новоизбраното ръководство сподели
вижданията си за бъдещото развитие на организацията в община Джебел.
Силистра
7 декември 2016 г.
Набира ход отчетно-изборна кампания в Силистренска област. След събранието в община Ситово, се проведе и Общинското
отчетно-изборно събрание в Тутракан.
Акцент, за периода в отчетния доклад, е високият процент на обхват в общинската организация – 2400 членове, успешна
работа по линия на БМЧК, както и в социално-помощната дейност и превантивната дейност по водно спасяване.
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За председател на организацията беше преизбран Сенами Рашид, а за негов заместник – Виолета Любенова. Делегати за
областното Общо събрание са Сенами Рашид, Виолета Любенова, Иван Недев, Снежана Хаджиева, Ана Петрова, а за подгласник
беше избрана Пенка Михайлова.
Маргарита Касабова, директор на Секретариата, връчи на 10 дългогодишни доброволци на БЧК от местната общност
благодарствени адреси.

Заслужено признание
София
8 декември 2016 г.
Националният съвет на БЧК удостои
д-р Руденко Йорданов - директор на
Секретариата на ОС на БЧК - Русе с
Медал за заслуги“БЧК”- златен за висока
отдаденост на червенокръстките каузи
и принос към цялостното развитие на
Русенската областна организация и
особено – в дейността при бедствия,
аварии и кризи.

ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЯ
Общо събрание на ДЕРБАК
Силистра
3 декември 2016 г.
Проведе се Общото събрание на ДЕРБАК – Силистра, на което ръководството на екипа отчете дейността си през изминалия
четиригодишен период.
При проведената процедура бяха избрани досегашните ръководители Тодор Христов и Теодор Симеонов. За втори зам.ръководител беше избрана Цветелина Василева – професионален психолог и член на екипа.

Обучение на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи
Ямбол
В е к о ц е н т ъ р „ Р у м и к а ”, с .
Маломирово, община Елхово, се
проведе двудневно специализирано
обучение и тренировъчно занятие
с членовете на Доброволния екип
за работа при бедствия, аварии и
катастрофи (ДЕРБАК) към областната
организация. Акцент в обучението
бе работата на БЧК със спонтанни
доброволци, с медии и комуникации по
време на кризи, ефективно използване
на методите „брифинг“ и „дебрифинг“ при провеждане на операции, тяхната цел и специфика.
Вторият ден от обучението бе изцяло с практическа насоченост и представляваше подготовка и провеждане на
тренировъчно занятие за справяне в кризисна ситуация след взрив на газови бутилки с няколко пострадали. Членовете на
ДЕРБАК трябваше да демонстрират знания и умения по оказване на първа помощ и психосоциална подкрепа. Задачата им
бе допълнително усложнена от присъствието на репортери, пристигнали на място, за да отразяват инцидента.
В края на обучението участниците анализираха резултатите от изминалите два дни.
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; www.redcross.bg
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