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стр. 1 Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин
Благотворителен детски бал в подкрепа на талантливи деца

София
23 април 2017 г.
Българският Червен кръст, съвместно с модна агенция 

Promodels и фирма Тиамо Консулт организираха детско модно 
ревю в Сити Марк център за изкуство.

Участваха деца от 1 до 12 години, част от които за първи 
път дефилираха пред публика. Представители на фирми за 
детски облекла и аксесоари избраха сред дефилиращите лица 
за своите нови колекции. Всички манекени получиха дипломи 
за артистичното си представяне. Журито определи и Мис и 
Мистър БЧК, Мис Хиполенд, Мистър Dunkin’Donuts, Мистър 
Тиамо, които получиха специални подаръци и награди.

Купи и дари

Януари-март 2017 г.
Продължава съвместната дарителската продуктовата кампания 

на Българския Червен кръст и „Билла България ЕООД“, която се 
осъществява в 25 области на страната. Благодарение на клиентите на 
търговската верига през първото тримесечие на 2017 г. бяха събрани 
6 297 кг трайни хранителни продукти на обща стойност 14 269 лв. Те 
бяха предоставени на 1 425 уязвими лица и на 13 социални институции 
с общ капацитет 1 044 лица. 

В цялата страна набирането на продукти по съвместната кампания 
продължава.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Набраните средства са предназначени за фонд „Творческо развитие и образователни потребности на деца и младежи със специфични нужди” на БЧК.
Празникът завърши с томбола, много награди и лакомства, осигурени от Кока- Кола Хеленик Ботълинг Компани, Dunkin’Donuts, BILLA, Kaufland, 

ХИПОЛЕНД, Детска кухня Българче и UNICART.
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Бюлетин

Работна среща

София, Витоша
18 - 22 април 2017 г.
Планинската спасителна служба на БЧК проведе традиционния си квалификационен курс за спасители-водачи и техните служебни кучета от отрядите 

в цялата страна. 
Спасителите и техните четириноги партньори усвояваха техники и умения за спасяване при зимни условия, вкл. намиране на затрупани от лавина, 

издирване на изгубени в планината и др., които демонстрираха пред база „Алеко“ на ПСС.

Планински спасители с кучета демонстрираха своите умения

София
20 - 22 април 2017 г. 
В НУЛЦ на БЧК „Лозен“ се проведе работна среща с ръководителите на доброволните екипи за работа 

при бедствия, аварии и катастрофи (ДЕРБАК) и щатните служители по „Мениджмънт на бедствия“, в която 
взеха участие и директори на областни организации на БЧК, както и експерти от Секретариата на БЧК. 

В продължение на два дни бяха обсъдени актуални теми, касаещи актуалното състояние на 
ДЕРБАК, подобряване на работата по подготовката на участниците за работа при БАК и актуализиране на 
правилниците за дейността на доброволните екипи. Я. Сливенски, Л. Каракановски и д-р Н. Николов от 
дирекция „Мениджмънт на бедствията“ на БЧК споделиха натрупания опит от проведените национални 
учения и обсъдиха заедно с участниците взаимодействието между институциите от ЕСС и в системата на 
БЧК при инциденти с масово пострадали.

Д-р София Стоименова, главен секретар на БЧК, предостави на представителите на доброволните екипи 
и на регионалните структури на организацията информация по ключови въпроси и документи на МФЧК/
ЧП, свързани с мениджмънт на бедствията, както и за ролята и мястото на МФЧК/ЧП и МКЧК. Тя запозна 

Великден
Смолян
април 2017 г.
По време на Великденските празници в общините Баните, Девин, Чепеларе и Смолян бяха 

организирани работилници и базари. Те се осъществиха благодарение на възрастните доброволци 
от проект „Информираност на обществото по проблемите на възрастните хора“ и на младежите 
от БМЧК. 

С общи усилия и ентусиазъм в четирите общини се събраха общо 894,14 лв. С тази сума ще се 
закупят хранителни продукти за подпомагане на най-уязвимите възрастни. Всяка общинска организация сама ще определи хората, които ще получат 
пакетите. Част от критериите за подпомагане са бенефициентите да са над 65 години, да са самотно живеещи и да не са подпомагани по хранителната 
програма на ЕС.

ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЯ

участниците и със системата на БЧК за обучение на ДЕРБАК. 
С презентации относно правилата за ползване и закрила на емблемата, миграционния поток в страната и региона и дейностите на БЧК, методиката за 

самооценка на националното дружество, алтернативни методи за подпомагане на бедстващо население, комуникации и работа с медии при БАК и др. в 
срещата участваха Яна Михайлова, дирекция „Правна“, Мариана Стоянова, БМС, Преслава Лилова, дирекция „Международно сътрудничество и програми“, 
Марина Шехова, дирекция „ФАСД“,  и Гинка Луджева, дирекция „ВОФ“. За алтернативни методи за IT комуникация говори Васил Гурев, ръководител на НЕРБАК.

Срещата премина при висока активност от страна на участващите и бе посочена необходимостта от провеждане на такива ежегодни срещи. 

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ



стр. 3Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин

Хасково
7 април 2017 г.
В Харманли се проведе дискусионен форум на тема „Гражданското образование в съвременната мултикултурна среда“, организиран по повод 

40-годишнината на ДГ „Детски свят“. Като партньори на събитието се включиха и представители на Исторически музей, Харманли и Педагогически 
факултет при Тракийски университет - Стара Загора. 

Специална покана за участие получи дирекция ВСС в Секретариата на НС на БЧК, която бе представена от директора, Антон Налбантов и Майа Антова – 
експерт. Те запознаха участниците с програмата за превенция сред родителите – „Дръж под око“, а на всички участници бяха предоставени обучителните 
материали по програмата (наръчник на родителя и диск с игри за децата). По случай празника на ДГ „Детски свят“ бе връчен поздравителен адрес от 
името на ръководството на БЧК. 

От своя страна домакините удостоиха дирекция ВСС с почетна грамота за дългогодишното партньорство за намаляване на водния травматизъм 
сред децата.

Велико Търново
22 април 2017 г. 
Първи открит турнир по плуване и водно спасяване се проведе в 

Павликени. Организатори бяха общината, Областният съвет на БЧК – Велико 
Търново, дирекция „Водноспасителна служба“ към НС на БЧК, Клуб по водни 
спортове „Росица“, Павликени и плувен комплекс „Ирис“, Русе.

Участие взеха осем отбора от Павликени, Велико Търново, Г. Оряховица, 
Козлодуй и Русе, а всички участници получиха медали. За призьорите 
община Павликени беше осигурила и парични награди, които бяха връчени 
от кмета инж. Емануил Манолов и от директора на ОС на БЧК – Велико 
Търново, Димитър Русев.

Първи открит турнир по плуване и водно спасяване град Павликени

„Гражданското образование в съвременната мултикултурна среда“

Стара Загора
23 април 2017 г.
Доброволците от БМЧК - Стара Загора отбелязаха Световния ден на книгата и авторското 

право, като проведоха кампания под надслов „Да четем заедно“ в парк „Пети Октомври“,  където 
младежите четоха на децата своите любими детски приказки, обсъждаха с тях прочетеното и ги 
стимулираха да нарисуват любимия си приказен герой. По този начин доброволците на БМЧК 
Стара Загора искаха да вдъхновят децата днес да четат повече и да развият въображението си.

Кампания „Да четем заедно“

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

ВОДНО СПАСЯВАНЕ
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Обучения по първа помощ
Кърджали
19 април 2017 г.
Ученици от 5 и 6 клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ участваха в обучение за оказване на първа 

помощ в планината. Те са членове на природо-изследователския отряд „Родопски силивряк“, чиято 
основна дейност е опознаване на природата в родния край. 

В рамките на няколко часа младежите научиха, как да окажат първа помощ на приятел 
в планински условия, като обстойно се запознаха с темите - обработка на рани, измръзване, 
счупване/изкълчване, ухапване от животни и слънчев удар. По време на занятията малчуганите 
имаха възможността практически да демонстрират наученото. Водещ на обучителния модул бе 
Пепа Чолакова – експерт „Младежка дейност и промоция на здравето“ към Областния съвет на 
БЧК – Кърджали.

Кърджали
22 април 2017 г.
В актовата зала на НОИ – Кърджали се проведе открит урок по програма „Хелфи“ на 

БМЧК, с участието на ученици от 1-ви до 3-ти клас от града. Инициативата се реализира 
по покана на Анна Ангелова - представител на Център за обучение и развитие – Семеен 
клуб „YES“. В рамките на един час доброволците Мирослава Пенева и Васил Раев запознаха 
малчуганите с духчето „Хелфи“ и неговите приятели, които в ежедневието си се учат как 
да оказват първа помощ. Новите приятели на БЧК имаха възможност, чрез цветните си 
рисунки, да преоткрият героите от разказа на духчето „Хелфи“ и техните приключения. 

Сливен
22 – 23 април 2017 г.
БМЧК проведе областно обучение на тема “Първа долекарска помощ” с водещ - Цветелина 

Добрева - зам.-командир на МАЕ-Сливен и ко-водещ - Юлия Генчева - член на МАЕ-Сливен. 
Обучени бяха 25 доброволци от цялата област, както и участници от отборите в предстоящото 
областно състезание на ученическите екипи по първа помощ (УЕПП).

“Работа с деца в бежански центрове”
Пловдив
22 – 23 април 2017 г.
Българският младежки Червен кръст в града проведе обучение на тема 

“Работа с деца в бежански центрове” за своите доброволци. „Да бъдеш в 
готовност, да можеш и да знаеш как да донесеш радост на дете, поставено 
в необичайна за него ситуация...“ - това бяха основните теми, по които, чрез 
занимателни игри и интерактивни методи, лекторите и техните помощници 
запознаха младите червенокръстци.

Габрово
19, 20 и 21 април 2017 г. 
В Севлиево, Габрово и Трявна се проведоха общинските кръгове на 

състезанията на УЕПП, в които взеха участие 16 отбора. Участниците 
преминаха през един теоретичен и три практически пункта – битов 
инцидент, автопроизшествие и трикове с велосипеди, където трябваше да 
помогнат на човек в безсъзнание, с изгаряне, счупена подбедрица, силно 
кръвотечение, кръвотечение от носа и др.

Победители станаха: за община Севлиево – СУ „Васил Левски”, за 
община Габрово – ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” и за община Трявна – ОУ „Проф. 
П. Н. Райков”. Всички те спечелиха и една специална награда – участие в 
„Академия за УЕПП”, финансирана по Фонд за подпомагане и оптимизиране 
дейностите на БМЧК „Мисли глобално, действай локално”.
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Рожден ден и Великден с БМЧК
Добрич
Децата от Центъра за обществена подкрепа към ОС на БЧК – Добрич 

тържествено отбелязаха 17-ия рожден ден на центъра и най-големия 
християнски празник - Възкресение Христово. В организацията дейно 
участие взеха и доброволците от БМЧК. 

Богатата празнична програма включваше много игри и забавления – 
викторина за Великден, щафетни игри, колективно боядисване на яйца. 
Силно впечатление на децата и гостите направиха и индивидуалните изяви 
на талантливите деца от Центъра, които с много старание и ентусиазъм 
изпълниха песни и стихотворения.

За рождения ден децата получиха подарък от Областната организация 
на БЧК, а в края на изпълнения с емоции ден се насладиха на вкусна торта, 
сладкиши и плодове.

Благотворителни акции

Ямбол
април 2017 г.
По инициатива на младите червенокръстци от клуба на БМЧК към читалище „Пробуда“, по време на Великденския концерт, се проведе благотворителна 

акция за набиране на средства за подпомагане на социално слаби деца от самодейните клубове на читалището и деца от квартал Каргон.
***
Интеракт клуб Ямбол и БМЧК – Ямбол организираха кампанията “Купи-Дари” в полза на уязвими лица от областта. По време на кампанията се набираха 

пакетирани хранителни продукти – варива, олио, макаронени и захарни изделия, ориз и др. В рамките на кампанията, която продължи 5 дена, бяха събрани 
около 800 кг хранителни продукти. Кампанията се проведе с любезното съдействие на Супер Маркет „Вилтон“ - Златен Рог, Супер Маркет „Вилтон“ – Каргон, 
магазин „Славекс“ и магазин „Анди“ - Венера. Събраните продукти ще бъдат пакетирани и разпределени на нуждаещи се лица за празничните дни – 6 май 
и 24 май.

Добрич
23 април 2017 г.
Доброволци от Младежкия авариен екип към БЧК-Добрич бяха поканени 

да охраняват и да оказват първа долекарска помощ на участниците в 
6-то издание на Mini DH Dobrich. Състезането по планинско колоездене, 
организирано от Лъчезар Петков – ученик в СУ Климент Охридски, се проведе 
в местността „Гази баба“ на две трасета. Състезаваха се 56 деца и младежи 
от цялата страна в 3 възрастови групи: до 14 г., от 15 - 17 г. и 18+. Въпреки 
трудните трасета състезанието завърши без инциденти и не се наложи МАЕ 
да покаже в реална ситуация как се оказва първа помощ.

Доброволци помагаха в охраната на състезание
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„Превенция на стрес и бърн-аут синдром“

Враца
19 – 21 април 2017 г.
В рамките на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“ екипите на центрове „Домашни грижи“ от област Враца преминаха обучение за 

усвояване на умения за адаптивно отреагиране във високо стресови ситуации и намаляване на нивата на преживян стрес. Обучението се проведе в с. Рибарица 
и беше организирано от екипа на проекта с оглед изключително натоварващата ежедневна работа на медицинските сестри и домашните помощници при 
предоставянето на здравни грижи за възрастни хора.

Основни лектори бяха Георги Кирилов, клиничен психолог и преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, и Теодора Лазарова, специалист 
в областта на управлението на човешките ресурси, лидерство и мениджмънт и бизнес психология.

Участниците получиха ценни знания и практически умения за прилагането на стратегии за справяне със стреса, за екипно взаимодействие.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

БЛАГОДАРНОСТ

В благодарствено писмо до ген. директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов, помощник-ректорът на Университета за национално и световно 
стопанство отправи специални благодарности за активното съдействие и подкрепа при провеждането на плановата учебна евакуация на служителите 
на учебното заведение.

„Използвам случая да спомена за отличното впечатление, което направи екипът на БЧК, с оказване на първа долекарска помощ на „пострадалите” 
под ръководството на г-н Атанас Стефанов, директор на Националния учебно-логистичен център на БЧК.“, се казва в писмото.

В БЧК се получи писмо от Арменския Червен кръст и представителството на Швейцарския Червен кръст в Армения, адресирано до ген. директор 
на БЧК проф. д-р Красимир Гигов. В него се казва:

„Бихме искали да изразим нашата благодарност за топлото гостоприемство, което ни оказа екипът на проект „Домашни грижи“ и особено на 
Маргарита Котева за нейната отдаденост и подкрепа. Високо ценим възможността да посетим центровете „Домашни грижи“ във Враца, Криводол 
и Оряхово и да почерпим от опита на българските колеги.“
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