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16 - 22 януари 2017 г.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Отчетно-изборна кампания
С провеждането на столичното Общо
събрание на клубовете завърши отчетноизборната кампания на БМЧК-София,
която започна през м. декември 2016 г. с
провеждането на шестте териториални
общи събрания. На тях при голяма
активност доброволците отчетоха и
оцениха извършената работа, избраха
териториални ръководства и приеха
планове за дейността си през 2017 г. Гости
на Общото събрание бяха акад. Христо
Григоров - председател на БЧК, проф.
Здравко Маринов – зам.-председател
на БЧК и председател на Столичната
организация, проф. д-р Красимир Гигов – генерален директор на БЧК, зам.-генералните директори д-р Славита Джамбазова и д-р
Надежда Тодоровска, гл. секретар д-р София Стоименова, Петранка Недялкова – директор на СО на БЧК, Антон Борисов – член
на СС на БЧК, Деница Баръмова-Кънева - директор на дирекция „БМЧК”.
Координаторът на БМЧК - София Мария Христова представи отчета за многообразната дейност на младежката организация.
В анализа си тя отчете както постиженията, така и трудностите и слабостите, които е трябвало да преодолява организацията
през годините. В презентацията с богат снимков материал бяха показани основните направления на дейност на младежката
организация за 2015 и 2016 г. Многото иновативни акции и кампании, описани в отчета, бяха високо оценени от делегатите и гостите
на събитието. В изказванията си всички гости дадоха висока оценка за постигнатото, отбелязаха зрелостта на организацията и
способността й точно да определя посоката, да умее да вижда проблемите и да намира своевременно път за тяхното решаване.
С думи на благодарност и с признание за мъдростта, доказаните лидерски позиции и ролята й за възходящото развитие на
БМЧК-София, гостите изразиха своята оценка и за координатора на организацията Мария Христова, която предварително беше
заявила волята си да се оттегли от лидерската позиция в столичната организация. Избран беше нов координатор на БМЧК-София
– Михаела Богданова – доброволец от Четвърта териториална организация, доказан младежки лидер на териториално и клубно
ниво, и четирима заместник-координатори - Мария Христова, Жана Калинова, Самуил Главчев и Аглика Станина. Общото събрание
на клубовете на БМЧК-София излъчи и своите представители за XIV Национален събор на БМЧК и за делегати на Общото събрание
на Столичната организация на БЧК.
Приети бяха Насоки за развите на младежката организация за периода 2017 - 2019 г. и амбициозен план за работа през 2017
г. В него столичните доброволци са включили множество обучения, организационни срещи и прояви по всички приоритетни
дейности.
София
22 януари 2017 г.

Отчетно–изборното общо събрание
на клубовете на БМЧК – Стара Загора
протече в две сесии - отчетна, в която
участваха делегатите от мандат 20152017 г., и изборна, с участието на
делегатите от мандат 2017-2019 г. Гости
бяха Стефка Абаджиева - директор
на Секретариата на ОС на БЧК – Стара
Загора; Диляна Димитрова - експерт
„Социални дейности и комуникации” в
дирекция „БМЧК” при БЧК и щатни специалисти от Секретариата на ОС на БЧК – Ст. Загора. Делегатите и гостите дадоха висока
оценка за дейността на областната младежка червенокръстка организация през изтеклия мандат и отбелязаха приноса на
ръководството й за постигнатите успехи. Отчетоха богатата гама от реализирани от доброволците програми, проекти, акции и
кампании в подкрепа на уязвими групи от обществото и особено за деца и младежи в неравностойно положение. Висока оценка
получи и Секретариатът на ОблС на БЧК – Стара Загора за оказваната всестранна подкрепа и съпричастност към дейностите
на БМЧК. Всички делегати получиха награди за доброволческата си дейност.
Новото ръководство на БМЧК – Стара Загора е в състав: Симона Димитрова - областен координатор, Ралица Миланова и
Ралица Бочукова – зам.-областни координатори.
Стара Загора
16 януари 2017 г.
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Проведе се Общото отчетно-изборно събрание на клубовете на БМЧК в област
Кърджали. Гости на събранието бяха Александра Йовчева – главен специалист по
международни отношения и промоция на хуманитарните ценности към дирекция
„БМЧК“, и експертът по младежка дейност Пепа Чолакова.
По време на първата сесия заместник-областният координатор – Елена Георгиева
представи отчета на областната младежка организация. В изказването й бе поставен
акцент на положените 8072 часа доброволен труд, успешно реализираните
благотворителни инициативи с финансов резултат от 14 176,51 лева, осъществените
196 обучителни модули на различни теми с участието на 1520 ученици, постиженията
на УЕПП и МАЕ – Кърджали, в проведените национални състезания и не на последно
място представилите се отлично на национално ниво доброволци в качеството си на обучители, ръководители на летни лагери,
аниматори на зимни и летни академии.
Делегатите избраха нов ръководен състав в лицето на Мирослава Пенева – областен координатор, Неда Калчева и Васил Раев
– заместници, приеха Насоки за работа през 2017 - 2019 г. и План за действие за 2017 година.
Кърджали
20 януари 2017 г.

Ловеч
20 януари 2017 г.

„Хелфи“
Монтана
21 - 22 януари 2017 г.

Цветелина Ценкова и Теодоро
Тервелов проведоха обучение на тема
„Хелфи“ за доброволци от община Лом.
Те запознаха младежите с духчето Хелфи
и неговите приятели и ги обучиха как да
работят с малки деца.

Делегатите на Отчетно-изборното събрание на клубовете на БМЧК - Ловеч
приеха отчета на организацията за периода 2015-2016 г. и избраха ново
ръководство, насоки за работа и календарен план за дейностите за 2017 г. Новият
областен координатор е Яна Георгиева, а неин заместник е Еница Енчева. За
делегати на Националния събор на БМЧК бяха избрани Николай Георгиев и Яна
Георгиева, а техни подгласници ще бъдат Еница Енчева и Марина Джантова. Щатният
специалист БМЧК Станислава Бояджиева и директорът на Секретариата на ОС на
БЧК-Ловеч поздравиха новоизбраното ръководство и благодариха за работата на
всички членове и доброволци.

Международен ден на прегръдката
Монтана
21 януари 2017 г.

По случай “Международния ден на прегръдката” доброволците на БМЧК Монтана раздаваха безплатни прегръдки. Жителите на града останаха очаровани
от идеята на доброволците и я приеха с много усмивки.

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ
Планински спасители и обучени кучета демонстрираха лавинна спасителна акция
София, Витоша
16 - 20 януари 2017 г.

Планинската спасителна служба на
БЧК проведе на Витоша традиционния
си квалификационен курс за спасителиводачи и техните служебни кучета от
отрядите в цялата страна. ПСС разполага
с 23 спасители кучета.
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Акцент в заниманията бяха техниките
за спасяване при зимни условия – търсене
на изгубени хора в планината, спасяване
на затрупани в лавина и други учебни и
тренировъчни упражнения. Около 3-4
години са необходими за обучението
на водача и на кучето като двойка. В
България школата е изключително добра.
Пред база „Алеко“ на ПСС специализираната група спасители участваха в демонстрация за спасяване на затрупан в лавина,
след което на чаша чай представиха пред медиите статистиката за спасителните акции и за оказаната помощ при инциденти в
планините.

ПОМОЩ ПРИ БЕДСТВИЯ
Екстремна зимна обстановка в област Русе
Русе
17 - 18 януари 2017 г.

Във връзка със сериозните снегонавявания и затворените за движение пътища
в областта, в координация с институции и организации, Българският червен кръст
постави в готовност кризисните си центрове в Северна България в Бяла, с. Бъзън и
Сливо поле, там където най-често закъсват автомобили. Те бяха заредени с храни,
дебели одеяла, спално бельо и вещи от първа санитарна необходимост.
Пунктът в Бяла бе снабден с консервирани храни, чай, кафе, топли завивки и отоплителни уреди, памперси и бебешки
кондензирани и адаптирани млека. Той е с капацитет 10-12 души. Обзаведен е с легла, маси за хранене и кухненски бокс с печка
и хладилник за приготвяне на топла храна.
В Кризисния център на БЧК в община Сливо поле през нощта на 17.01 срещу 18.01.2017 бе осигурен подслон, топли напитки
и храна за трима бедстващи пътници.
Екип на БЧК успя да осигури настаняването на жена в безпомощно състояние в Центъра за психично здраве.
По молба от отдел „Закрила на детето” за подпомагане на бедстваща многодетна майка с 11 деца от с. Пиргово те бяха настанени
в Кризисния център на Община Русе, а БЧК осигури за децата храна, вкл. и хуманизирано мляко за най-малките, топли напитки
и топли дрехи.
Кризисната трапезария в Социалния дом на ул. Гурко 10 осигурява топла храна и възможност за възстановяване на 20-25
бездомни дневно. Продължава подпомагането с топла храна, осигурена със средства на БЧК - Русе за Приюта за бездомни
«Добрият самарянин» - Каритас Русе.
БЧК-Русе отговаря за зареждането, при необходимост, и на туристическия комплекс при с. Бръшлен, където има места за 30
души и още поне 10, ако се разпънат походни легла, но до сега не се е налагало да бъдат настанявани закъсали по пътищата.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
Продължава раздаването на хранителни продукти на нуждаещи се български граждани
Ловеч
4 януари 2017 г.

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално
подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
(ФЕПНЛ), ОС на БЧК започна поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни
продукти на нуждаещи се български граждани. До 31 януари се раздават хранителните
пакети в общините Ловеч, Ябланица, Тетевен и Угърчин. От средата на месец февруари
до края на март ще бъдат отворени пунктовете и в общините Летница, Априлци,
Троян и Луковит.
Правоимащите лица за общините са Ловеч - 1718 души, Априлци - 180 души, Летница – 280 души, Луковит – 1 616 души, Тетевен
– 1 796 души, Троян – 1 033 души, Угърчин – 791 души и Ябланица – 606 души.
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Ден на родилната помощ
Ямбол
20 януари 2017 г.

В зала „Йорданка Пастърмаджиева“ на БЧК – Ямбол се проведе традицианния за
Ямболската червенокръстка организация ритуал по повод отбелязването на Деня на
родилната помощ - 21 януари.
Инициативата е организирана от ръководството на общинската организация
на БЧК – Ямбол с участието на доброволци и членове от дружествата на БЧК към
общинската организация и бе реализирана в партньорство с квартален клуб „Христо
Ботев“ в Ямбол.
Това е първата за тази година инициатива на общинското ръководство на БЧК-Ямбол, с която за пореден път бе засвидетелствано
уважение и съпричастност към възрастните хора, които остават верни на традициите и не пропускат по достоен начин да изразят
благодарността си към хората, помогнали за раждането на нов живот.
Празничната програма бе открита от Иванка Георгиева – председател на Общински съвет на БЧК-Ямбол, и от инж. Митко
Филипов - директор на секретариата на Областния съвет на БЧК-Ямбол.
След традиционния ритуал, пресъздаден от доброволци на организацията, присъстващите бяха поздравени с концерт на
певческа група «Зорница» към квартален клуб „Христо Ботев“.

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ
Зимно подпомагане в бежанските центрове
София
17 - 19 януари 2017 г.

Бежанско-мигрантската служба на БЧК осъществи три мащабни дистрибуции на зимно облекло и обувки в приемателните
центрове на Държавната агенция за бежанците на територията на столицата. Над 1 000 души от центровете в кварталите Военна
рампа, Овча купел и Враждебна бяха подпомогнати с якета, обувки, шапки, ръкавици и чорапи, предоставени на БЧК като дарение
от Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) в България. Следващата седмица акцията продължава в
бежанските центрове в Харманли и Пъстрогор.

ФОНДОНАБИРАНЕ
Коледна благотворителна фондонабирателна кампания по програма „Топъл обяд”
Стара Загора

Традиционно Областния съвет на БЧК – Стара Загора работи по програма „Топъл обяд”, като средствата за реализирането й,
се набират изключително и само чрез фондонабирателни кампании с активното участие на доброволци от БМЧК – Стара Загора.
На 28 ноември 2016 г. стартира съвместна Коледна благотворителна фондонабирателна кампания по програма „Топъл обяд”с
хипермаркети „Кауфланд”. На територията на областта има разположени три търговски обекта на верига хипермаркети „Кауфланд”,
два от които в Стара Загора и един в Казанлък. Кампанията продължи до 8 януари 2017 г. Набраната сума от трите магазина е на
обща стойност 1 655,23 лв.
Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране”
Материали и графичен дизайн: Майя Маслинкова; Тел: 02 49 23 057; e-mail: pressoffice@redcross.bg; www.redcross.bg
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