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ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Отчетно-изборна кампания
Перник
10 март 2017 г.
БЧК – Перник, проведе Общото си отчетно-изборно събрание. Гости на форума бяха
областният управител Васил Михайлов, зам.-председателят на БЧК проф. Здравко Маринов,
главният секретар на БЧК д-р София Стоименова, Ивайла Касърова, директор на РД„Социално
подпомагане”, Росен Марков, главен инспектор към ОУ „ПБЗН” и др.
В обръщението си към делегатите областният управител подчерта доброто
взаимодействие на БЧК с областната администрация, общините и различните институции.
В своето приветствие проф. Маринов благодари на БЧК – Перник, и даде висока оценка за

дейността на организацията.
Събранието обсъди и прие отчет за дейността през периода 2013-2016 г., отчетите на областната контролна комисия и отчет на Бюджет 2016 г.
Подчертана бе изключителната роля на организацията в подпомагането на нуждаещите се, в разрешаването на важни социални проблеми и в отстояването
на хуманитарните ценности. Високо бе оценена и ролята на младите червенокръстци.
За председател на организацията единодушно бе преизбрана Антоанета Митова, а за зам.-председател – Емилия Тонева.
Делегатите избраха нови членове на Областния съвет, членове на областната контролна комисия, делегат и подгласници за Националното общо
събрание. Приеха се Насоки за развитие на организацията през следващия четиригодишен период и План за дейността през 2017 г.
Смолян
10 март 2017 г.
Проведе се Общото отчетно-изборно събрание на БЧК – Смолян. Гости
на събранието бяха д-р Тенчо Тенев, член на НС на БЧК и председател на
Етичната комисия, г-жа Пампорова, директор РД„СП“ – Смолян и Костадин
Згуров от РИУ на МОН – Смолян.
Делегатите на събранието обсъдиха и приеха Отчет на организацията
за мандат 2012 – 2016 г., отчет на бюджета за 2016 г., Насоки за развитие
на организацията до 2020 г. и Бюджет за 2017 г. Форумът избра и своите
ръководни органи за следващия четиригодишен мандат. За председател
на смолянската червенокръстка организация бе преизбрана Марияна
Иванова, а за зам.-председател – д-р Мими Кубатева.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
Бедно семейство получи дарение
София
16 март 2017 г.
Българският Червен кръст откликна на апел на екипа на Нова телевизия да окаже помощ на
нуждаещо се семейство.
Представители на Секретариата на БЧК и на Столичната червенокръстка организация, заедно
с екипа на предаването „На кафе“, посетиха самотна майка, болна от епилепсия, и дъщеря й, и им
предоставиха хранителни продукти и дрехи. На семейството бе отпусната и финансова помощ в
размер на 200 лв. от фонд „Милосърдие“ на БЧК.
Подкрепата се осъществява не само в отговор на молбата на Нова телевизия, но и в изпълнение
на завещанието на акад. Иван Гешов, председател на БЧК повече от 25 г. и посветил 57 години от
живота си в служба на държавата, бележит учен и дарител.
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ПОДГОТОВКА ЗА БЕДСТВИЯ
Общинско учение

Плевен
14 март 2017 г.
Проведе се общинско учение на тема„Дейност на щаба за изпълнение на
Общинския план за защита при бедствия, органите за управление и силите
на Единната спасителна система (ЕСС) при възникване на земетресение и
тежък железопътен инцидент с товарна композиция, превозваща опасни
вещества и материали на територията на община Плевен”. В учението
активно участваха доброволци и служители от Секретариата на ОС на БЧК.
Разиграха се три ситуации, възникнали след земетресение – пожар с
пострадали в сградата на общината, срутени сгради и активирано свлачище
с множество пострадали в района на НУ „Единство” и инцидент с цистерна
(пожар и изтичане на опасно летливо вещество) в района на гара Плевен-запад.

БЧК – Плевен, участва с доброволци, оказващи ППхП и психосоциална
подкрепа, както и с доброволци, оказващи ПДП. Подкрепа получиха близо
100 пострадали, нуждаещи се от вода, храна и дрехи.
Преди старта на учението доброволците раздаваха на гражданите
информационни материали, чрез които да повишат знанията си за разумно
поведение преди и по време на бедствие.
В специално писмо до ръководството на БЧК кметът на община Плевен
Георг Спартански изрази своята дълбока благодарност към доброволците
и служителите на организацията и специално към д-р Никола Николов от
дирекция МБ за приноса им и изключително професионалното им участие.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
Обучение по съпътстващи мерки
Кърджали
10 март 2017 г.
В НЧ “Никола Вапцаров“, Кобиляне, се проведе обучение по съпътстващи мерки на европейската хранителна програма – 2016, в рамките на което
17 души получиха знания, с които да бъдат полезни на своите близки и съседи.
Темата за безопастността на хората при кризисни ситуации бе представена от доброволката на„Екип 254“ Маргарита Пенева с показни демонстрации
по оказване на първа долекарска помощ при възможни травми, характерни за различните бедствия и катастрофи.
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Благодарност

София
Първокласниците от столичното 38-мо основно училище„Васил Априлов“, заедно със своите преподаватели, се включиха в официалната церемония,
организирана от Българския Червен кръст на 2 март 2017 г. пред Докторския паметник в София.
Училището от години активно участва в различни хуманитарни дейности и инициативи на организацията. Като знак на благодарност към
съпричастността и подкрепата, от името на ръководството на Българския Червен кръст бе връчен благодарствен адрес на г-жа Гергова, заместникдиректор на училището. Малчуганите, участвали в церемонията получиха подаръци от хуманитарната организация.

Обучения
Пловдив
9 март 2017 г.
Проведе се обучение на тема “Първа психологическа помощ и
психосоциална подкрепа”(ППхП и ПСП) първо ниво от Обучителната система
на БМЧК за доброволците от клуба на БМЧК – Хисаря.
Обучител беше Люба-Мария Петрова, която две седмици по-рано
проведе обучение на същата тема за доброволците от Пловдив.
Обучението премина с много позитивни емоции и полезни нови знания.
Кърджали
17 март 2017 г.

Членовете на Младежки авариен екип – Кърджали, стартираха подготовката на Ученическите екипи по първа помощ в областта за предстоящо
участие в Областното състезание на УЕПП, което ще се проведе на 12 май в двора на Дома за стари хора в града. Сформираха са осем екипа в общините
Кърджали, Крумовград, Момчилград, Ардино и Черноочене. Обучението на екипите се реализира в съответствие с обучителната програма на БМЧК.
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Варна
Всяка седмица в основно училище „Иван Вазов” доброволци на БМЧК
водят обучителни сесии на деца от четвъртите класове по програма ХЕЛФИ.
Чрез тях, по лесен и креативен начин, децата научават основните и
най-важни принципи при прилагането на Първа долекарска помощ. Децата
се забавляват, учейки как да помагат на други в беда. Обученията се водят
по наръчник за програмата, с което се цели да получат знания във всички
възможни сфери от първата помощ.
Ямбол
В Елхово се проведе общинско обучение за доброволци на БМЧК на
тема «Сексуално рисково поведение и превенция на ХИВ/СПИН».
Целта на обучението бе да се повишат знанията на новите доброволци
по темата, което ще подпомогне реализирането на здравно-просветната
дейност на младежката организация и успешното реализиране на Анти
СПИН кампании през годината. Обучител бе Ваня Герганова, която запозна
участниците с теми, свързани със сексуално-рисковото поведение, с
възникване на ХИВ, с начини и пътища на предаване на ХИВ инфекцията,
тестване, предпазване от заразяване и др.
По време на обучението доброволците участваха в ролеви игри и
решаваха казуси, свързани с дискриминацията.

Посещение

Добрич
18 март 2017 г.
Доброволци от БМЧК – Добрич, посетиха Центъра за настаняване от семеен тип 1 и 2 в града.
По повод настъпването на първа пролет младежите и малчуганите подготвиха изложба от красиви пролетни рисунки. На финала всички заедно
играха на футбол и волейбол.
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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