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БЕДСТВЕНА ГОТОВНОСТ 

 

Демонстрации на ДЕРБАК на учението БРИЗ 2017 

 
Варна 
19 юли 2017 г. 

Доброволните екипи за реакция при кризисни ситуации на ОблС на БЧК – Варна участваха в две от 
демонстрациите на мащабното военноморско учение БРИЗ 2017. Едната беше овладяване на пожар на търговски 
кораб в пристанището. Доброволците от БЧК оказаха първа помощ на пострадалите до идването на екипи от 
ЦСМП, а нефтосъбирач се погрижи за ликвидиране на последствията от евентуален разлив. 

Демонстрацията се състоя на морска гара Варна и беше наблюдавана от борда на фрегатата "Дръзки“ от 
президента на България и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев, от министъра на 
отбраната Красимир Каракачанов, представители на институции, участващи в учението и журналисти. 

 
Катерът на БЧК „Митрополит Симеон“ с доброволен спасителен екип на борда се включи в спасителната 

акция по море, свързана с противодействие на нелегален трафик на хора. Направено беше и показно как от 
вертолет се спуска спасител-плувец, който оказва помощ на бедстващ във водата. 
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СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Опасности по време на летните жеги 
 
София 
18 юли 2017 г. 

В офиса на 3-а териториална организация към Столичната 
организация на БЧК – кв. „Надежда”, беше проведена лекция на тема: 
„Как да се предпазваме в горещите летни месеци?”. Възрастните хора, 
живеещи в квартала, бяха запознати с опасностите от прегряване и 
какви могат да бъдат пораженията от високите летни температури. Те 
се интересуваха как да разпознават симптомите на слънчев удар и как 
да предпазят себе си и внуците си, които също са рискова група.  

Всички получиха безалкохолна напитка, а на тръгване пожелаха 
да бъде организирана следваща лекция по актуални за тях 
здравословни проблеми. 

 

Превенция на рисково поведение на младите 

 
Дългопол, обл. Варна 
21 юли 2017 г. 

Общинският съвет на БЧК в Дългопол започна реализацията на проекта „Детство мое - бъдеще 
вълшебно“. Той включва дейности за развиване на толерантност на 
младежи и девойки от 11 до 16- годишна възраст чрез спорт, 
култура и доброволческа работа към възрастни хора и лица с 
увреждания от кв.“Кирил и Методий“ на града. 

Беше проведена среща-разговор на тема „Видове психо-
активни вещества“. Н. Танева, педагогически съветник в СУ „Кл. 
Охридски“ и член на екипа на БЧК по проекта, запозна 
присъстващите с най-популярните наркотици и тяхното 
въздействие. Последва оживена дискусия, в която беше 
провокирано личното отношение на всеки участник и активната му 
позиция срещу дрогата. 

По проекта предстоят турнири по футбол и баскетбол, 
изложби, екскурзия до историческо място, прояви на „Мисия –доброволец“. Всички те са насочени към 
превенция на рисково поведение на младите, развиване на позитивна младежка и междупоколенческа 
комуникация и благодеятелност на младите в полза на хората в неравностойно положение. 

 
Приключи раздаването по европейската хранителна програма 
 
Кърджали 
юли 2017 г. 

Приключи раздаването на индивидуалните хранителни пакети от първи транш на eвропейската програма, 
финансирана от ФЕПНЛ в Кърджалийска област. В поредната допълнителна група правоимащи лица, определени 
от АСП, бяха включени 48 ползватели на социалната услуга от домовете за стари хора в Кърджали и Крумовград. 

Това е третата допълнителна група, подкрепяни лица от първи транш на европейската хранителна 
програма. Досега са подпомогнати 8 404 души от основния списък, 833 лица от допълнителен списък и 198 
потребители на 20 социални услуги в областта на обща стойност 655 424,02 лева. 
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Едновременно с предоставянето на хранителната помощ 
служители и доброволци на БЧК осъществяват съпътстващи 
мерки по програмата. Потребителите на социалната услуга бяха 
информирани за принципите на здравословното хранене и 
основните правила за поведение по време на бедствена 
ситуация. Оживена дискусия предизвикаха и съветите за 
предпазване от телефонни измами. 

Настанените в домовете за стари хора получиха и 
индивидуални консултации и изказаха благодарност на 
представителите на областната структура на БЧК – Кърджали за 
хранителната помощ, заявявайки желанието си за нови срещи 
със здравна насоченост. 

Посещението беше използвано и за обмяна на опит и 
добри практики между ръководителите на двете социални 
институции – Ибрям Ибрямов и д-р Таня Делева. В срещата 
участва и главният експерт „Социални дейности“ на община 
Крумовград и член на ОблС на БЧК – Мелиха Байрям. 

Областната структура на БЧК организира среща и за 
правоимащите лица от село Стремци, получили хранителна 
помощ от първи транш на Европейската програма. 

С лекця на тема „Социално значими заболявания и 
балансиран режим на хранене“ в читалището продължиха 
разясненията за съпътстващите мерки от служители и 
доброволци на БЧК.  

Д-р Марин Мухтаров – зам. председател на ОблС на БЧК – 
Кърджали презентира препоръчителния режим на хранене при 
различните видове заболявания и отговори на многобройните 
въпроси на присъстващите. Те получиха индивидуални 
консултации и съвети за управление на семейния бюджет и 
предпазване от телефонни измами. 

В дискусията участваха и служители на кметството в с. 
Стремци. През летните месеци беседите в читалищата на областта 
ще продължат по график, заявиха от областната структура на БЧК. 

 

Обучения за майки с малки деца  
 
Ямбол 
19 юли 2017 г. 

В зала „Йорданка Пастърмаджиева“ на БЧК Ямбол, започна 
провеждането на обучения, в която участват майки и деца на възраст 
до 1 година. 

Темата на сесиите е „Ранно детско развитие“, като основната 
цел е родителите да натрупат полезни знания, умения и техники за 
упражнения, стимулиращи сензорно-моторната координация на деца в 
домашни условия. 

 
Инциативата представлява съпътстваща мярка за превенция на 

социалното изключване по Оперативна програма за храни и/или 
основно материално подпомагане от Фонда за европейско 
подпомагане  на най-нуждаещи се лица. 
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Обученията продължават до 21 юли, като за по-голяма ефективност на 
заниманията децата и родителите са разпределени в две групи, които се 
провеждат от 10.00 до 11.00 ч. и от 11.00 до 12.00 ч. 

Водещ обучител е Радина Байрнаева - представител на Академия за 
бебета, деца и родители „Kindyroo” и експерт в работата с деца и родители. С 
помощта на майките си, децата участват в групови занимания, а богатото 
оборудване от играчки и специални уреди помага в обучението на родителите. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

 

Обучение на доброволци от БМЧК 
Пловдив 
14 юли 2017 г. 

Доброволците на БМЧК-Пловдив се включиха в 
обучение на тема "Промоция на хуманитарните 
ценности“. То беше водено от Александра Василева - 
главен специалист "Международна дейност, проекти и 
ПХЦ" в дирекция БМЧК към НС на БЧК. 

Обучението е част от проекта "Толерантност в 
действие" към фонда за подпомагане дейностите на 
БМЧК - "Мисли глобално! Действай локално". 

Директорът на секретариата на ОблС на БЧК в 
града- Таня Георгиева откри семинара, а участниците 
имаха възможност да разискват различни теми чрез 
ролеви игри, които ги поставяха в разнообразни 
ситуации.  
Заедно със своя обучител доброволците успяха да 
планират последващи дейности по проекта и да се 
заредят с много сили и готовност за действие.  
 

Летни забавления за деца 

Шумен 
21 юли 2017 г. 

Доброволците от БМЧК стартираха занимания с децата от комплекса за 
социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в града. Срещите на доброволците са 
част от ваканционната програма на комплекса. Младежите от БЧК са подготвили много 
игри на открито, летни забавления и разбира се полезни съвети и практически 
занимания по оказване на първа долекарска помощ. 

 
 

 

Празник на партньорството 
Габрово 
19 юли 2017 г. 

Доброволци на БМЧК от града взеха участие в празника по случай 10 
годишнината на ЦОП към SOS - детски селища България. Заедно с децата се 
забавляваха, като търсеха съкровища, играха щафетни игри и се радваха на слънчевото 
време. Екипът, организирал мероприятието, благодари искрено на доброволците за 
коректността и професионализма, проявени при съвместната работа през изминалите 
години на сътрудничество. 

 
 


