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4 - 10 септември 2017 г.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
БЧК отбеляза Световния ден на първата помощ
Всяка година БЧК отбелязва Световния ден на първата помощ, като част от инициативата на Международната федерация на Червения
кръст и Червения полумесец.
Ежегодно във втората събота на месец септември се акцентира върху значимостта на оказването на първа долекарска помощ и нуждата
от познания в областта. Този ден е благоприятна възможност за представяне и популяризиране на този хуманен акт в световен мащаб.
Тази година събитието премина под надслов „Домашни инциденти“.
София
9 септември 2017 г.

Столичната организация на БЧК отбеляза Световния ден на първата помощ с организирано мероприятие в Борисова градина. Интерес към него проявиха граждани
от различни възрастови групи, които не само присъстваха на мероприятието, но и взеха участие в демонстрациите за оказване на първа помощ. Нашите доброволци
информираха присъстващите, раздавайки им подробни брошури и акцентирайки върху необходимостта от познания по оказване на първа помощ. Доброволческите
екипи представиха различни техники и демонстрации, за да онагледят това. Младежкият авариен екип показа оказване на първа помощ при възникнал пожар в
дома и при порезна рана в следствие на домашен инцидент.
На разположение на гражданите беше лекар, който измерваше кръвното налягане на желаещите. За празничния тон на събитието допринесе и музикалното
изпълнение на деца от група „Сладки пуканки“ с ръководител Емил Струнджев от Националният дворец на децата.
В изявата участваха проф. Здравко Маринов, заместник-председател на БЧК и председател на Столичната организaция, д-р София Стоименова, главен секретар
на БЧК, д-р Ирена Димитрова, член на СС на БЧК и Петранка Недялкова, директор на столичната организация на БЧК. В поздрава си към участниците те отбелязаха
значимостта на първата помощ, която е и една от същностните и емблематични проявления на организацията. Гостите апелираха за повишаване на обществения
интерес в тази област.
Точно в 12:00 ч. всички се хванаха за ръце, и образуваха кръг-символ на традиционната спасителна верига на първата помощ.
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Добрич
4-9 септември 2017 г.

БЧК-Добрич отбеляза Световния ден на първата помощ с доброволчески инициативи в три общини, където обучени по първа помощ червенокръстци
демонстрираха и предаваха умения и знания за спасяване на човешки живот.
В седмицата 4–9 септември бяха реализирани поредица мероприятия по темата „Първа помощ при домашни инциденти“. Инициативите бяха
насочени към широката общественост и към две от най-уязвимите групи от населението - децата и възрастните хора.
Кампанията стартира с първа помощ за деца, в учебната зала на БЧК - Добрич и скейтърската площадка в парка, продължи в Шабла, Тервел и завърши
на 9-ти септември на площад „Свобода“ в Добрич. Присъстващите имаха възможност да наблюдават и по желание да се включат в демонстрациите по
оказване на първа помощ: на пострадал в безсъзнание, да направят кръвоспираща превръзка, превръзка при рана от изгаряне и други.
В продължилата два часа демонстрация в град Добрич хората споделяха с доброволците за помощта, която са оказвали на близките си при домашни
инциденти, задаваха въпроси по темата, свързани със злополуки у дома и на работното място и с интерес слушаха съветите и препоръките на обучените
екипи.
Всички бяха единодушни, че уменията по първа помощ, необходимото самообладание и две човешки ръце могат да спасят живот.
Видин
8 септември 2017 г.

В Крайдунавския парк, БМЧК проведе демонстрация по случай Световния ден на първата помощ.
В рамките на два часа червенокръстците показаха своите познания в оказването на първа долекарска помощ при леки и тежки травми и при
реанимация.
След края на мероприятието бе организирано състезание за „Най-бърза и ефективна покривна превръзка“. За победителите имаше награди,
осигурени от ОблС на БЧК – Видин.
Пазарджик
9 септември 2017 г.
Доброволците от БМЧК - Пазарджик организираха демонстрации по оказване на първа долекарска помощ, съобразени с тазгодишната тема. Събитието
се състоя на площад „К. Величков“ в града. Освен демонстрациите, акцент беше и изнесената лекция за оказване на първа помощ.
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Варна
9 септември 2017 г.

Доброволците от младежката организация на БЧК – Варна представиха своите умения по оказване на помощ на пострадали при домашни инциденти
– изгаряне и порезна рана. Червенокръстците демонстрираха познанията си по първа помощ и успяха да заинтригуват жителите, които наблюдаваха и
реанимация, приложена върху кукла-манекен. По този начин БМЧК – Варна представи нагледно необходимостта от познания и умения в прилагането
на първа долекарска помощ.
Разград
9 септември 2017 г.

По случай Световния ден на първата помощ, доброволците от БМЧК-Разград Пресиана Цветкова и Стелиана Димитрова направиха демонстрация по
оказване на първа долекарска помощ при травми, вследствие на злополуки, на площад “Ларго”.
Към тях се присъедини Ивалина Иванова - член на УЕПП от СОУ„Хр.Ботев” - Разград. Деца от града с интерес се учеха да правят превръзка за наранена
ръка.
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Обучение на възрастни хора
София
септември 2017 г.
Шести център на Столичната организация на БЧК организира и проведе
среща на възрастни хора - доброволци и членове на дружества от ж.к. „Красно
село“, със служителя на Шесто РУ на МВР инспектор Кутин. Целта на проведената
среща бе възрастните хора да споделят с органите на МВР своите притеснения
и проблеми, свързани със сигурността и безопасността им. Инсп. Кутин засегна
основно темата за телефонните измами, като обстойно разясни схемите, по които
се извършват те и апелира към повече бдителност, по-малко доверчивост от
страна на хората и своевременно подаване на сигнали в полицията. На всички
присъстващи бяха раздадени брошури, описващи основните рискове, сценарии
на измами по телефона и основни съвети към гражданите.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Хуманен жест на доброволци
Ямбол
септември 2017 г.
Катерина Гайдаджиева и Герасим Григоров, доброволци на БМЧК, дариха сума в размер на 981 лв., във фонд „Милосърдие“ на ОблС на БЧК - Ямбол.
Средствата са набрани по време на сватбеното им тържество. Младото семейство дарява събраната сума във фонд „Милосърдие“ за деца сираци и деца със
специфични потребности. ОблС на БЧК – Ямбол благодари на дарителите за хуманния жест с думите: „Нека има повече млади хора с добри сърца като Катерина и
Герасим, на които искрено пожелаваме здраве и семейно щастие.“

Обучение по оказване на първа долекарска помощ
Варна
септември 2017 г.

Двадесет младежи и девойки, включени в целева група на червенокръстки
проект за психосоциална подкрепа в гр. Дългопол, взеха участие в обучение
по оказване на първа долекарска помощ. То се проведе под ръководството
на г-жа Иванка Неделчева, председател на общинския съвет на БЧК в град
Варна, медицинска сестра по професия и призвание.
Практическото упражнение по темата бе прието с голям интерес.
Участниците отделиха от свободното си време по още един час за работа в
младежко арт ателие. Там те изготвиха поздравителни картички за хора в
неравностойно положение, за които в рамките на проекта е съставен Регистър
за подкрепа в ситуация на бедствие.
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Дарение
Кърджали
септември 2017 г.
В навечерието на 15 септември доброволците на БМЧК от клуб ,,Да имаш
голямо сърце не тежи“ към ПГ,,Руска Пеева“ гр. Джебел, дариха ученически
пособия, образователни игри, спортни принадлежности и топли есенно-зимни
дрехи на две деца без родители от с. Припек, общ. Джебел. Средствата за
закупуването им са събрани от многократно представената от доброволците
на БМЧК театрално-куклена постановка „Горското училище“ и от лични дарения
на добри хора.
Следващата инициатива на мотивираните червенокръстци през месец
октомври е под мотото: ,,Това преживявам за пръв път...“, когато ще зарадват 6
деца от едно семейство с празник за рождените им дни.

Партньорска инициатива
Добрич
1 септември 2017 г.
Доброволци на БМЧК партнираха на Превантивно-информационен
център по наркотични вещества Добрич в инициативата „Откровения със
зара“. Замисълът и целта на мероприятието бе обществеността да бъде
провокирана да сподели своята гледна точка, чувства и емоции по темата
„Зависимости“. Всичко това беше представено под формата на интересна
игра, която целеше едновременно да отдалечи участниците от тежкото
естество на темата и същевременно да ги заинтересова и провокира да
говорят и да изразят гражданската си позиция по въпроса за правата на
човека. Първи в „Откровението със зара“ участие взеха доброволците от
Младежкия Червен кръст, които насочиха вниманието на съгражданите
си, като ги подтикнаха да се включат в интерактивните игри. Младежите
информираха за наличието на „горещ телефон“ при нужда от помощ.

ПРЕСТИЖЕН КОНКУРС
„Най-изявените млади личности на
България“
София
8 септември 2017 г.
На официална церемония в Best Western Hotel в София се състоя
награждаване по програма „Най-изявените млади личности на
България“ на международната неправителствена организация
Junior Chamber International (JCI). Организацията обединява млади,
амбициозни и активни хора от цял свят. Нейните членове се отличават
със своята креативност и множество интересни идеи, които се стремят
да реализират.
Българският Червен кръст бе част от почетното жури на конкурса,
в лицето на ген. директор на организацията проф. Красимир Гигов.
Наградата в категорията „Иновация в медицината“ на доц. Йорданка
Глухчева, работеща в Българска Академия на науките, връчи д-р
София Стоименова, главен секретар на БЧК. Призът на доц. Глухчева
и отреди място сред финалистите на световния конкурс на JCI.
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