Бюлетин
2 - 15 април 2018 г.
СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
Продължава раздаването на
продукти по хранителната
програма на ЕС
София
април 2018 г.
Българският
Червен
кръст
призовава правоимащите лица по
„Оперативната програма за храни и/или
основно материално подпомагане“ на ЕС
да посетят раздавателните пунктовете на
организацията, за да получат срещу
подпис и документ за самоличност
полагащите им се хранителни продукти.
Графикът
за
раздаване
на
продуктите в цялата страна е публикуван на интернет страниците на БЧК /www.redcross.bg/, на АСП
/www.asp.government.bg/ и в регионалните офиси на БЧК.
Раздаването ще продължи до 4 май 2018 г. и на включените в списъците на АСП се полагат по
16,320 кг от 7 вида храни: леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг;
доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и мед – 1 кг .
Право на тази помощ имат: лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през
отоплителен сезон 2015/2016г.; майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за
отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните
помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.; лица и семейства, получили еднократна целева
помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за
учебната 2016/2017г.; лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за
превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда
и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016
г.; лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства,
подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално
лишение към м.октомври 2016 г.; лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ,
получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ),
които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.; лица получили месечни помощи за
отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8 д от Закона за семейните помощи за деца
(ЗСПД), към месец февруари 2017 г.
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Акция за безвъзмездно кръводаряване
Ямбол
13 април 2018 г.
Областната организация на БЧК,
отделението
по
трансфузионна
хематология при МБАЛ «Св. Пантелеймон»
- Ямбол и Ямболска духовна епархия
организираха акция за безвъзмездно
кръводаряване
в
сградата
на
Архиерейското наместничество в града.
Инициативата се проведе под
мотото «Някой се нуждае от твоята кръв
СЕГА» в партньорство с БМЧК - Ямбол,
Общински съвет по наркотични вещества,
Комплекс за социални услуги за деца и
възрастни, Интеракт клуб - Ямбол,
Младежки информационно-комуникационен център, ПГСГ „Кольо Фичето“ и представители на
младежки общности от община Тунджа.
Успоредно с акцията по кръводаряване, представители на партньорските организации
проведоха информационна кампания за привличане на безвъзмездни кръводарители.
Ямболската червенокръстка организация изразява искрената си благодарност на Архимандрит
Димитрий, архиерейски наместник на Ямболската духовна епархия, за проявената съпричастност, за
неговото лично участие като кръводарител и за съдействието, предоставяйки подходящо пространство
за работа на екипа от отделението по трансфузионна хематология.

Обучение на ученици
Джебел, обл. Кърджали
11 април 2018 г.
В ОУ „Христо Смирненски“ – с.
Рогозче и ОУ „П. Хилендарски“ – с.
Припек, се проведе обучение по първа
долекарска помощ на 40 ученици.
Обучителните модули се водиха от
доброволката на „Екип 254“ на БЧК
Маргарита Пенева, която запозна
присътващите с основните правила за
оказване
на
първа
помощ
осъществяване
на
контакт
с
пострадалия, пълен преглед на тялото, обработка на рани, видове кръвотечения, реанимация на
дишането и кръвообращението, изгаряне и измръзване. По време на практическите занятия учениците
имаха възможност да приложат придобитите знания и умения.
Експертът в ОблС на БЧК – Кърджали Пепа Чолакова и лекторът Маргарита Пенева проведоха
индивидуални и групови консултации с бенефициенти на програма „ФЕПНЛ – 2016“.
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Уважение към възрастните хора
Кърджали
април 2018 г.
За втора поредна година на Велики четвъртък
членовете на червенокръсткото дружество към НОИ Кърджали зарадваха потребителите от Дома за стари
хора към ОблС на БЧК, като боядисваха заедно яйца,
дарени от доброволците на Екип 254.
Възрастните хора бяха посетени и от
възпитаници на ОДК, които донесоха козунаци,
боядисани яйца, много усмивки и настроение.
Пожеланията на всички гости към потребителите
на социалната услуга бе за светли празници, здраве и
берекет.
По повод Деня на Земята и Деня на
солидарността между поколенията в Дома за
стари хора се проведе пролетно почистване.
Възпитаниците от 2 клас към ОУ „ Св.Климент
Охридски” дойдоха да помогнат на възрастните
хора.
Трудолюбивите деца с усмивка и много
желание ентусиазирано почистиха голяма част от
двора и подготвиха местата за засаждане на
цветя.
Ръководството и потребителите от Дома
искрено благодарят на малчуганите и техните ръководители за оказаната помощ и проявеното
уважение.

Здравословно хранене
Челопеч, обл. София
април 2018 г.
Диана Андреева и Светлана Траянова, служители от
ОблС на БЧК посетиха новоучредените дружества на
пенсионерите и хора с увреждания в селото и изнесоха лекция
за здравословно хранене при заболявания като диабет, високо
или ниско кръвно налягане и др. Присъстващите получиха
информация за храните, които трябва да бъдат намалени или
напълно избегнати. Възрастните хора с интерес изгледаха
представената им мултимедийна презентация. Проведена
беше и дискусия по темата, като бяха задавани въпроси,
свързани със здравословния начин на живот и правилното
хране. Присъстващите благодариха за полезната лекция и
предложиха теми, които да бъдат обсъдени при следващите срещи със специалистите от ОблС на БЧК София.
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Рожден ден в „Замъка на приятелството“
Добрич
3 април 2018 г.
Центърът за обществена подкрепа към
ОблС на БЧК отбеляза своя 18-и рожден ден.
Социалното заведение е открито по идея на БЧК
и Австрийския младежки Червен кръст и
първоначалното му наименование е било Детски
център за социална интеграция. Над 500 деца са
получили подкрепа в центъра през този период.
Някои от тях вече имат свои семейства, други са
студенти, трети са намерили достойна трудова
реализация.
Капацитетът на социалния център е 25 души, а към момента се посещава от 21 деца в риск на
възраст от 6 до 18 години. Всеки ден те получават топъл обяд, специализирани грижи от педагози,
психолози, социални работници и медицински лица.
Рожденият ден на центъра бе отбелязан с тържество, голяма торта и много подаръци за децата.
На празничния ден присъстваха гости, родители, общественици и ръководството на БЧК - Добрич.

Благотворителни инициативи за Великден
Стара Загора
април 2018 г.
Доброволци от областната структура на
Българския младежки Червен кръст съвместно с
мол „Галерия“ организираха весела Великденска
работилничка и Велиденски базар за малки и
големи, с празнична украса и боядисване на яйца.
Всички творения от работилничката, на
следващия ден се предлагаха на посетителите в
търговския център с цел набиране на средства за
програма „Топъл обяд“ на областната организация на БЧК – Стара Загора.
Ямбол
април 2018 г.
Доброволци на БМЧК боядисаха яйца
заедно с децата от Центъра за настаняване от
семеен тип «Слънце» и им разказаха за
традициите, свързани с боядисването на
великденските яйца, според които първото винаги
трябва да е червено, и с него стопанката на къщата
рисува кръст по челата на децата, за да са здрави и
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румени през цялата година. След това то се поставя пред иконата до следващия Великден, като не се
изхвърля, а се заравя в градината.
Председателят на общинския съвет на БЧК Иванка
Георгиева и зам.-председателят д-р Лъчезар Ханджиев се
срещнаха с бездомни хора, които в приятелски разговор
споделиха част от проблемите, които срещат в трудното
си ежедневие и причините, принудили ги да изберат
живот на улицата.
За светлия християнски празник Великден
бездомните получиха хранителни пакети с козунаци, яйца,
захарни изделия, сокове и кисело мляко, както и хигиенни
материали.

Интеракт клуб - Ямбол и областната организация на БМЧК
организираха кампания "Купи и дари" в полза на уязвими хора от областта.
Само за пет дена доброволците набраха около 1 000 кг. пакетирани
хранителни продукти – варива, олио, макаронени изделия, ориз, захарни
изделия и др. Инициативата се проведе с любезното съдействие на
Супермаркети „Вилтон“- Златен Рог и „Вилтон“-Каргон, магазин „Славекс“ и
магазин „Кауфланд“. Събраните продукти бяха разпределени на 64 нуждаещи
се лица в област Ямбол.

Велико Търново
април 2018 г.
Огромно изрисувано яйце, високо метър и
половина, се появи на Велики четвъртък пред
сградата на общината в старата столица.
Инициативите на доброволците на БМЧК за
Великден продължиха с празник за децата.
Младежите бяха измислили богата и незабравима
програма за малчуганите в парк Марно поле. Освен
забавления, всяко дете получи лакомства, събрани
от великденската благотворителна акция на доброволците.
Съвместно с отделението по Трансфузионна хематология на големия християнски празник
Цветница във Велико Търново за осми пореден път се проведе акция по кръводаряване в църквата
„Свети Никола“.
Пловдив
април 2018 г.
На Цветница и на Разпети петък доброволци на БМЧК
поздравяваха посетителите на православните храмове и ги
приканваха да дарят парични средства в касичките на БЧК.
Благодарение на тази инициатива областната
червенокръстка организация годишно подпомага близо 200
деца и младежи от различни уязвими групи. Чрез фонд
"Милосърдие" БЧК подкрепя и тежкоболни деца в тяхното
лечение.
Издание на Българския Червен кръст
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Благотворителната кампания е благословена от Пловдивския
митрополит Николай.
Финансова помощ се набираше в четиринадесет православни
храма в Пловдив, шест в Асеновград, два в Карлово и два в Сопот.
Мотото на кампанията тази година е “140 години помагаме
заедно”, по повод годишнината от създаването на БЧК.
На Велики четвъртък, в двора на Пловдивска Света Митрополия,
се проведе и традиционното боядисване на червени яйце с деца със
специални потребности и деца, изучаващи религия.
От областната структура на БЧК – Пловдив изказват дълбока
благодарност към всички дарители, които вярват и подкрепят
червенокръстките каузи.
Русе
29 - 30 март 2018 г.
Възпитателите от Центъра за настаняване от
семеен тип за деца без увреждания и от Центъра за
работа с деца на улицата, съвместно с доброволците от
областната организация на БМЧК организираха
благотворителен базар по повод Цветница.
За целта в арт ателиета малчуганите от двете
социални заведения заедно с доброволците бяха
изработили картички и различни предмети.
Кампанията се проведе в мол Русе, благодарение на
изградената връзка между червенокръстката организация и управата на търговския център.
Със събраната сума ще бъде организирана екскурзия за децата от двата центъра до делфинариума
и зоологическата градина във Варна.
На Цветница и Великден, доброволците от БМЧК – Русе проведоха традиционната си
фондонабирателна акция в центъра на града. В акцията участваха 10 младежи, които бяха разпределени
в екипи. Събраните 675, 46 лева ще бъдат използвани за червенокръстки дейности в помощ на деца и
младежи от уязвими групи.

Доброволци на БМЧК презентираха акция по кръводаряване
Ямбол
13 април 2018 г.
Доброволци на БМЧК анонсираха с информационна кампания
кръводарителската акция под мотото: „Някой се нуждае от твоята
кръв СЕГА!“.
Организатори на инициативата бяха БЧК - Ямбол, Ямболската
духовна епархия и ОТХ към МБАЛ „Св. Пантелеймон” в града. Акцията
се проведе в сградата на Архиерейското наместничество, с любезното
домакинство на Архимандрит Димитрий-Архиерейски наместник.
Инициативата подкрепиха Комплексът за социални услуги за
деца и възрастни, Общинският съвет по наркотични вещества,
Интеракт клуб - Ямбол, Младежкият информационно-консултантски
център, ПГСГ „Кольо Фичето“ и представители на младежки общности
в община Тунджа.
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Седмица на гората
Годеч, обл. София
3 – 4 април 2018 г.
Доброволци от областната организация на БМЧК
активно се включиха в залесяването на гори с площ от 5
декара. Партньор на мероприятието бе община Годеч.

Крумовград, обл. Кърджали
12 април 2018 г.
Доброволци на БМЧК от клуб „Заедно
във всичко“ към ПГ по транспорт и клуб
„Добро сърце“ към СУ „Васил Левски“
засадиха 300 фиданки от черен бор и атласки
кедър, осигурени от горското стопанство.
Събитието се проведе под мотото
„Децата и гората на България за бъдещето на
зелена Европа“ и беше организирано от ТП
„Държавно горско стопанство“.

Седмица на здравето
Шумен
12 април 2018 г.
В
пространството
пред
читалище „Добри Войников-1856“ и
пл.
„Възраждане“се
проведе
традиционният за града пролетен
празник, посветен на здравословния
начин на живот, в който участваха
доброволци на БМЧК.
Възпитаници от 10 училища
бяха направили кътове с различни
иновативни рекламни материали на
здравна тематика, изработени от самите тях.
В “Седмица на здравето 2018 г.” се включиха ученици от НУ „Илия Р. Блъсков“, НУ „Княз
Борис I“, II ОУ „Д-р Петър Берон“, III ОУ „Димитър Благоев”, VI ОУ „Еньо Марковски“; IX ОУ
„Панайот Волов”, СУ „Сава Доброплодни”, СУ „Трайко Симеонов”, СУ „Панайот Волов” и СУ
„Васил Левски”.
Проявата беше посветена на 7 април - Световен ден на здравето. След концертната
програма организаторите - РЗИ, общинският здравен център и областната организация на БЧК
бяха подготвили награди и изненади за участниците. На финала всички се хванаха на хорото.

Издание на Българския Червен кръст

7

Бюлетин
Обучение по ПДП за доброволци
Стара Загора
2 – 3 април 2018 г.
В залата на ОблС на БЧК се проведе
обучение за 17 нови доброволци от 4-те
клуба на младежката червенокръстка
организация в града. Лектор бе Ралица
Бочукова,
доброволец
на
БМЧК,
сертифициран обучител по темата.
По време на обучението младите
червенокръстци научиха как да се справят в
различни
ситуации
при
силно
кръвотечение, счупване на крайник и
изгаряне, какви спешни мерки се предприемат в случай на безсъзнание, загуба на пулс и
дишане.
Две могили, обл. Русе
4 април 2018 г.
В общинския клуб на Български младежки Червен кръст се
проведе обучение за 9 доброволци по оказване на първа
долекарска помощ 1-о ниво.
Курсът беше воден от лекторите Толга Мехмедов и Калина
Миланова. Сертифицирани по обучителната система на БМЧК
бяха четирима, а останалите ще получат сертификат за участие в
обучението.

Тренировъчно занятие на МАЕ
Търговище
април 2018 г.
Доброволците на Младежкия авариен
екип на БМЧК преминаха обучение по първа
долекарска помощ край Елена. Те се запознаха с
техниките за психологична помощ, като
специално внимание беше отделено на темата за
ролята и задачите на МАЕ при различни
бедствия, аварии и кризи.
На следващия ден се проведе тренировка
на открито, в която бяха симулирани различни
инциденти и травми.
В учението участваха 13 доброволци, 6 от които ще бъдат избрани за Националното
състезание на Младежките аварийни екипи през юни.
Издание на Българския Червен кръст
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ПОЛЗОТВОРНО ПАРТНЬОРСТВО
Нови контейнери за използвани дрехи
София
14 април 2018 г.
На Женския пазар в столицата, на различни места,
бяха поставени три нови контейнера за употребявани
дрехи. Благотворителната инициатива е на „Пазари
Възраждане“ ЕАД и HUMANITA Ltd, със съдействието на
Българския Червен кръст.
Целта е да се подпомогне разделното събиране на
текстил, като част от дрехите ще бъдат дарени на
Червения кръст.
Заместник-директорът на Столичната организация
на Българския Червен кръст Спаска Тасева заяви, че за да
бъдат предоставени на хора в бедствена ситуация, дрехите трябва да са здрави, чисти и пакетирани.
По думите на Йоана Христова, заместник-кмет на Столична община, едно нещо, което вече не се
ползва и стои в гардероба, освен да попадне
в контейнера за смесени отпадъци, би могло
да бъде в помощ на някой нуждаещ се.
Изпълнителният директор на пазари
„Възраждане“ Драгомир Димитров изрази
надежда, че с благородната инициативаа ще
се постигнат реални екологични резултати и
ще бъде подпомогната дейността на БЧК в
полза на хората при бедствия и аварии.
По думите на организаторите
българинът има все по-висока култура за
разделно събиране на отпадъците, а
контейнерите за текстил се пълнят за
отрицателно време.

ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЯ
Работна среща
София
3 - 5 април 2018 г.
В Секретариата на НС на БЧК се проведе среща на партньорите по проект „MERCI“ („Реакция и
координирана интервенция при събития на множество локации“), финансиран от Инструмента за
гражданска защита на Европейския съюз и изпълняван от Българския Червен кръст в партньорство с
Италианския, Френския, Испанския и Португалския Червен кръст и Европейския офис на Червения кръст в
Брюксел.
Издание на Българския Червен кръст
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Генералният
директор на БЧК д-р
София
Стоименова
представи на гостите
организацията
на
дейността на БЧК при
бедствия.
Партньорите
по
проекта участваха в серия
от работни групи, заедно
с експерти на БЧК от
дирекции „Мениджмънт на бедствията“, „Водноспасителна служба“, „Български младежки
Червен кръст“, „Международно сътрудничество и програми“, ръководителят и зам.ръководителят на Националния екип на БЧК за работа при бедствия и доброволец от ДЕРБАК
София-град.
Разработени бяха съдържанието и методиката на учебна програма за доброволци,
оказващи помощ при бедствия и на командири на екипи, работещи на терен, в ситуации на
градски инциденти на множество локации и с различни рискове.
Учебните модули включваха важни теми на реакция при множествени инциденти, като:
оценка и анализ на рисковете, включително химически, биологически, радиоактивни и други,
координация и комуникация между структурите на организацията, както и с държавните
структури, ръководещи дейностите по защита на населението, специфична психосоциална
подкрепа и други мерки за оказване на помощ, включително сортировка на пострадалите
(триаж).
Срещата премина много ползотворно и допринесе за подготовката на следващото събитие
по проекта - двудневно обучение на инструктори от всички партньорски страни, което ще се
проведе в НУЛЦ на БЧК, с. Долни Лозен, в началото на юни 2018 г.

Подготовка за предстоящо обучение
Добрич
15 април 2018 г.
Доброволците
на
ДЕРБАК
осъществиха преглед на екипировка и
техника в Зонален склад за бедствия с.
Победа.
Беше проведена и предварителна
подготовка във връзка с предстоящото
междуобластно обучение на 21 и 22
април на ДЕРБАК - Добрич, МАЕ- Добрич
и ДЕРБАК - Русе на тема:“Психосоциална
подкрепа при бедствия“.

Издание на Българския Червен кръст
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ВОДНО СПАСЯВАНЕ
Турнир по водно спасяване

Благоевград
14 - 15 април 2018 г.
ОблС на БЧК организира за втора поредна година турнир по водно спасяване „Ичко
войвода“ със съдействието на община Благоевград, Водноспасителната служба към НС на БЧК,
дружеството на водните спасители при БЧК – Благоевград, в официално партньорство със
“Speedo”, “Хиполенд “ и спонсорство от „PIRIN SPRING”.
Гости на събитието бяха Емилия Тунева, заместник-кмет по строителство и сигурност на
община Благоевград, Антон Налбантов, директор на дирекция ВСС на БЧК, представители на
щипската организация на Македонския Червен кръст и абсолютните световни шампиони по
водно спасяване Теодора Томова и Емилия Юрукова.
С едноминутно мълчание в памет на загиналите на АМ „Тракия“, турнирът официално
откри директорът на ОблС на БЧК - Благоевград Йорданка Стойчева.
Приветствие от името на кмета на община Благоевград прочете Емилия Тунева.
Поздрав
към
всички
присъстващи
–
организатори,
състезатели, треньори и гости бе
изпълнението
на
отбора
по
синхронно плуване към плувен
клуб „ТИБРИС“.
Участваха 170 души от
плувните клубове в Благоевград,
Сандански, София и София - област,
Варна, Велико Търново, Смолян,
Севлиево, Добрич, Русе, Бургас и от
Академията на МВР. Главен съдия
на турнира бе Борис Захариев, гл.
експерт в дирекция ВСС на БЧК.
Издание на Българския Червен кръст
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Шампион на тазгодишния турнир и носител на приза на БЧК – Благоевград е плувен клуб
„GD-sport“ – Благоевград, с треньор Екатерина Георгиева. На второ място се класира плувен
клуб „Атомик“ - Козлодуй, а третото място беше присъдено на плувен клуб БЧК – София.

Намаляване на водния травматизъм
София
11 - 13 април 2018 г.
В НУЛЦ на БЧК, с. Долни
Лозен, се проведе семинар на тема
„Повишаване ефективността на
взаимодействие между БЧК и МВР
за
намаляване
на
водния
травматизъм“ с участието на
ръководителите
на
отдел
„Охранителна полиция“ към СДВР и
ОДМВР от цялата страна, както и
представители на Столична община.
Представени и обсъдени бяха добри практики на областни комисии по водно спасяване и
възможността те да бъдат приложени в работата на останалите комисии в страната.
Ръководството на ГД Национална полиция награди доц. Стоян Андонов, член на НС на
БЧК и председател на Комисията по водно спасяване и Антон Налбантов, директор на дирекция
ВСС към БЧК, за особен принос в съвместната работа на МВР и БЧК в борбата за намаляване на
водния травматизъм в страната.

„Приятели с водата”
Русе
април 2018 г.
В русенските средни училища
„Йордан Йовков” и „Васил Левски“
започна обучение с ученици от първи
и втори клас по програмата на БЧК за
превенция на водния травматизъм.
Курсът включва шест основни
теми, от които малчуганите ще
получат основни знания и умения за
безопасно контактуване с водата.
Всеки
класен
ръководител
предварително получи „Книга за учителя“, а всяко дете – „Книжка за ученика“.
В обучението ще участват общо 70 деца от 8 до 10 години. В края на курса, в часа на
класния ръководител, на учениците ще бъдат раздадени грамоти.

Издание на Българския Червен кръст
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ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ
Зимен технически преглед на планинските спасители

Самоков, обл. София
14 април 2018 г.
В района на вр. Ястребец се проведе ХХVI републикански зимен технически преглед на
ПСС при БЧК. Участваха 100 планински спасители от цялата страна, разпределени в 25 отбора по
трима.
Традиционно прегледът на ПСС има състезателен характер, като се демонстрират всички
елементи на спасителна акция - придвижване в зимната планина със ски с колани,
преминаване по парапет по скален ръб, намиране на „затрупан“ от лавина с помощта на
лавинен уред, ориентиране с GPS, скоростен етап, оказване на долекарска помощ и транспорт
на „пострадал“ по ски писта със спасителна шейна „Акия“.

На първо място се класира отбор София І, с участници Захари Димитров, Стоян Стоянов,
Страхил Гешев. Второто място бе за отбор София ІІ - Димитър Илиев, Кирил Василев, Орлин
Стойчев, а трето място зае отбор Благоевград I - Павел Тодоров, Георги Лукарски, Захари
Петров.
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