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Кампания с Целум България
Сканирайте с Вашият смартфон 
този CellumPay QR код и дарете 
един топъл обяд сега!

Ако желаете да се информирате за 
другите кампании на БЧК последвайте 
ни тук Направи дарение

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

В специалната набирателна сметка на БЧК в помощ на пострадалите от наводненията в Западните Балкани 
до 6 юни са дарени 28 721,60 лева от фирми и граждани. 

Банковата сметка е УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG64UNCR76301078660913, UNCRBGSF, (за пострадалите от 
наводненията в Сърбия и Босна и Херцеговина).

Желаещите могат да подкрепят кампанията и чрез on-line дарения на сайта на организацията www.redcross.bg и чрез 
SMS на кратък номер 1466 за всички мобилни оператори.

ПЪРВА ПОМОЩ

Пилотен проект подпомага държавата в спешната помощ

София
8 юни 2014 г.

Със специално подготвена демонстрация бе сложено началото на проект „Активна грижа” - първа помощ по европейски модел. На 
нея бяха показани възможностите за адекватна наземна и въздушна първа помощ, оказвана от парамедици и лекари при спасителни 
действия. Целта на „Активна грижа” е да подпомогне и да допълни дейностите на държавата в областта на спешната помощ 
чрез действия на медицински екипи по европейски модел.

На събитието присъстваха представители на МВР – КАТ - Пътна полиция, ГД ПБЗН, СДВР, на националната система 112, на 
областната администрация София, на пациентски и лекарски организации, партньорите по проекта. Гост на събитието бе и 
зам.-посланикът на израелското посолство в София.

При откриването на демонстрацията Христо Григоров - председател на БЧК, отбеляза, че „Активна грижа” е 4-месечен пилотен 
проект на Българския Червен кръст и Сдружение „Клуб Активна сигурност” за осигуряване на адекватна първа помощ при спасяване 
на човешки живот от  екипи от лекари, парамедици, лечебни заведения и специално обучени от БЧК водачи на таксиметрови 
автомобили. Тези 4 месеца ще бъдат експериментален период за стиковане на съвместни дейности, след което ще предложим на 
държавата нашия модел за публично-частно партньорство за оптимизиране на спешната помощ.”
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Приключи работата си 9-тата Европейска конференция на Червения кръст и Червения 
полумесец. Във форума участваха представители на 47 национални дружества, които 
обсъдиха как да се адаптират към променящата се Европа, където кризата вече е пуснала 
дълбоки корени, какво трябва да се направи, за да бъдат дейностите на Червения кръст и 
Червения полумесец адекватни спрямо нуждите, така че да могат да помагат, както на 
обичайните, така и на нововъзникналите уязвими групи. В този контекст беше обсъден 
и въпросът как, използвайки иновации и в сътрудничество с държавните власти, с донори 
и организации, може да се подкрепи устойчивостта на общностите и семействата във 
време на икономическа криза. На конференцията бяха разгледани въпросите на миграцията, 
хранителните помощи, продоволствената сигурност и бъдещето на доброволчеството 

Стефан Софиянски – председател на Сдружението “Клуб Активна сигурност”, уточни, че първоначално наземният транспорт ще 
функционира в столицата, а въздушният санитарен транспорт ще бъде използван при спешни случаи в цялата страна. Дейността 
ще се ръководи от единен координационен център за спешни случаи – 0800 10 200, в непрекъснато сътрудничество и в координация 
с националната система 112, както и с колцентъра на ЕНА Първа помощ – 1111. От услугата ще могат да се възползват както 
български граждани, така и чужди туристи. Г-н Софиянски изтъкна, че проектът „Активна грижа” ще ползва опита на други държави, 
като вече е договорена материално-техническата и методологическата помощ на Израел.”

БЧК започва разширено обучение по оказване на първа помощ на 80 таксиметрови шофьори. Всеки таксиметров автомобил 
от системата на „Активна грижа” ще бъде обозначен за допълнителното си предназначение и ще бъде оборудван със специална 
чанта за оказване на първа помощ.

„Активна грижа” ще използва съществуващата материално-техническа база от хеликоптери (част от въздушния санитарен 
транспорт на „Хели Ер”), таксиметрови автомобили (членове на Браншовата камара на таксиметровите водачи и превозвачи), 
както и мотори и линейки на „ЕНА първа помощ”.

Официални партньори на проекта са „Хели Еър”, „ЕНА първа помощ”, „Сити Клиник”, Браншовата камара на таксиметровите 
водачи и превозвачи, Българската асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи, Токуда Болница София, Многопрофилна 
болница “Софиямед” и др.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Червенокръстка конференция за хуманитарните последствия от 
икономическата криза в Европа

Флоренция, Италия
4-6 юни 2014 г.

и хуманитарната дейност. Някои от националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец вече са въвели драстични 
промени в своите обичайни дейности, разширили и реорганизирали са програмите си, мобилизирали са нужните ресурси, за да могат 
да отговорят на променящите се нужди и да достигнат до нови групи уязвими. 

“Сега живеем в Европа, където по-младото поколение няма сигурност, че ще намери работа, където „работа” означава труд без 
социално осигуряване или пенсия, и където работещите не печелят достатъчно, за да осигурят добър живот на себе си и на своето 
семейство”, каза Франческо Рокка, заместник-председател на МФЧК/ЧП и Президент на Италианския Червен кръст, домакин на 
конференцията.

Докладът на МФЧК/ЧП за хуманитарните последици от икономическата криза в Европа, публикуван през октомври миналата година, 
доказа, че е време да мислим различно, защото последиците от кризата ще продължават да се усещат още десетилетия наред, дори 
и при икономически възход. Сега е време да действаме различно, да намерим нови подходи, нови партньорства и нови решения, за да 
посрещаме нарастващите нужди в нашите собствени страни.”, добави той.

Делегацията на БЧК беше в състав: председателят на организацията Христо Григоров, председателят на Българския младежки 
Червен кръст и член на НС на БЧК Кристиян Пеняшки, генералният директор доц. д-р Красимир Гигов и зам.-генералният директор д-р 
Надежда Тодоровска. 

В един от основните панели от програмата на конференцията – „Нови аспекти на миграцията в Европа”, д-р Н. Тодоровска представи 
пред участниците ролята, мястото и дейностите на Българския Червен кръст в тази област.

Членовете на делегацията на БЧК участваха активно и при изработването на основния заключителен документ, гласуван от 
делегатите на конференцията на последната пленарна сесия на 9-та Европейска конференция - призив за действие към правителствата, 
парламентаристите, корпоративния сектор, общностите и към движението на Червения кръст и Червения полумесец. В призива 47 
национални дружества заявяват, че са необходими нови и иновативни подходи и повече инвестиции, за да се преборим с кризата и да 
намерят трайни и устойчиви решения за хората, засегнати от нея.

Франческо Рока - вицепрезидент на МФЧК/ЧП отбеляза, че са необходими и съвместни инвестиции за осигуряване системите за 
социална закрила и здравни услуги за хората в неравностойно положение и за подобряване управлението на храните, както и механизми 
за намаляване на хранителните отпадъци. Призивът за действие настоява пред правителства и парламентаристи да се спре 
етикетирането на мигрантите като “незаконни” и да се гарантира, че хората, които бягат от конфликти и несигурност получават 
безпрепятствен достъп до основните права на човека, по-специално правата на закрила, здравеопазване, образование и социални услуги.

“В древногръцки език “krisis” означава „време за решение”, отбеляза генералният секретар на МФЧК/ЧП Бекеле Гелета в 
заключителните си думи. “Това се отнася както за предизвикателствата и увеличаващите се рискове, така и до възможностите за 
промяна в мисленето. Това повишава нуждата не само да се мисли различно, но също така да се действа различно.”
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БЧК проведе работна среща по проект „Повишаване информираността на 
обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”, на 
която бяха обсъдени предстоящи дейности и привличане на нови членове на целевата 
група на проекта от пенсионерските клубове в града. В срещата участваха Костадин 
Атанасов, председател на „Общински съюз на пенсионера 2004”, инж. Митко Филипов, 
директор на Секретариата на областната организация на БЧК и Гергана Георгиева, 
щатен специалист в Секретариата на ОС на БЧК. 

Взеха се решения за отбелязването на Международния ден на възрастните хора и 
за предстоящото национално състезание по първа помощ с участието на възрастни 
хора. ОС на БЧК ще съдейства за подготовка и обучение на отборите по темите „Първа 
помощ”; „Реакция при бедствия, аварии и катастрофи”; „Първа психологична помощ” и 

Работна среща

Ямбол
2 юни 2014 г.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

„Насоки за развитие в социално-здравната сфера”

Созопол, НУЦ на БЧК
28-29 май 2014 г.

Директорите на секретариатите на областните съвети на БЧК от страната участваха в обучителен семинар, организиран 
от направление „Социално-оперативни дейности” (СОД) на БЧК. Целта на проявата бе повишаване на институционалния 
капацитет на организацията по социалните и здравните въпроси, на възможностите за развитие на дейности, свързани 
с бежанци и лица, търсещи закрила, постигането на единни виждания за развитие на социално-здравната сфера в периода 
2014–2020 г. и предоставянето на актуална информация за възможностите и подходите за финансиране.

Семинарът бе открит от д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на БЧК, която направи общ преглед на 
дейностите и предстоящите задачи на направление СОД. Последователно бяха разгледани и отделните компоненти на 
направлението – „Здравна политика и първа помощ”, „Психо–социална подкрепа”, „Социални дейности и услуги” и „Работа с лица 
търсещи закрила и бежанци”. 

Участниците бяха запознати с възможностите за финансиране на социалните и здравните дейности през новия програмен 
период 2014-2020 г., а директори на областни организации представиха опита на БЧК в социалната сфера и добри практики, 
свързани с бежанци и лица, търсещи закрила. 

Модераторът Ясен Димитров - психолог, използва различни професионални интерактивни методи, които подпомогнаха 
работата на обучението и допринесоха за постигане на неговите цели. 

Преди семинара председателят на БЧК Христо Григоров и генерелният директор доц. д-р Красимир Гигов се срещнаха с 
директорите на ОС на БЧК и разискваха с тях стратегически въпроси, свързани с бъдещите приоритети на организацията.

„Права на възрастните хора”. Присъстващите се обединиха около идеята проектът да бъде популяризиран сред възрастните хора 
и в останалите общини от областта чрез организиране на информационни акции.

Като представител на ръководството на пенсионерските клубове и като част от целевата група на проекта, Костадин 
Атанасов потвърди готовност за съвместна работа и изрази увереност, че съществуващото добро партньорството с БЧК ще 
продължи да се развива.

Курс по първа долекарска помощ организира БЧК за петима сирийски бежанци, 
настанени в Регистрационно-приемателен център – Харманли. Те се подготвят за 
велопоход по маршрут: България, Румъния, Чехия, Австрия, Германия, Холандия, Франция 
и Швейцария. Посланието, с което в продължение на три месеца сирийските мъже ще 
обикалят Европа, е „МИР”. Това е посланието на СИРИЯ към СВЕТА.

БЧК обучава бежанци
Хасково
май 2014 г.
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БЧК подпомогна деца, пострадали при катастрофи
София
2 юни 2014 г. 

По традиция Националният дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия 
към Българския Червен кръст, предоставя два пъти годишно – по случай 1 юни и Коледа, финансова помощ на деца, жертви на 
пътни инциденти.

На свое заседание Консултативният съвет към Фонда взе решение да удовлетвори всички 31 постъпили молби на родители на 
деца от цялата страна, претърпели пътни злополуки. Тази година повечето от кандидатите бяха с тежки увреждания и травми.

Връчването на паричните помощи ще бъде организирано от областните организации на БЧК, с участието на регионалните 
структури на останалите партньори.

От създаването на Фонда през 2005 г. досега, благодарение на многобройни благотворителни инициативи на партньорите 
и на съпричастността на различни институции и дарители, Фондът е подпомогнал лечението на 373 деца с различна степен 
на увреждане, вследствие на пътни произшествия.

„Младежта за безопасност на движението”

Монтана
6, 7 юни 2014 г. 

В град Берковица се проведе кръг от Републиканския шампионат по приложно 
колоездене „Младежта за безопасност на движението” с организатори общината 
в града, СБА, Пътна полиция и БЧК. Участваха отборите на Монтана, Берковица, 
Силистра и Челопеч. Състезанието премина на три етапа - майсторско управление 
на велосипед, управление на велосипед в реални градски условия и оказване на 
долекарска медицинска помощ. 

Чрез тест и с помощта на доброволци от клуба на БМЧК в града, знанията по 
първа помощ оцени комисия от дирекция „СЗП” в Секретариата на НС на БЧК - д-р 
Живка Димитрова и д-р Пенчо Пенчев. На първо място се класира отборът от 
Челопеч, на второ - отборът от Силистра, и на трето – Монтана.

На победителите бяха връчени индивидуални награди.

Европейската младежка среща за сътрудничество избра свое ръководство

Волтера, Италия
31 май - 3 юни 2014 г.

По време на Европейската младежка среща за сътрудничество се проведоха избори за нов състав на Европейския младежки 
координационен комитет за следващия двугодишен мандат. Представител на Българския младежки Червен кръст за пръв 
път е избран в състава на Комитета. Това е председателят на БМЧК Кристиян Пеняшки, който с кандидатурата си защити 
името на организацията и за пореден път показа, че тя има значителен принос в създаването на успешни политики, че 
доброволческият мениджмънт в БМЧК е един от водещите в Европа.

На добър час, Кристияне!

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

Седмо национално състезание на младежките аварийни екипи

НУЛЦ на БЧК - с. Лозен
7 юни 2014 г.

Още от създаването си през 1921 г., младежката организация на Българския Червен кръст създава формирования за 
подпомагане на нуждаещите се граждани при бедствени и кризисни ситуации. През 1993 година започва изграждането на 
младежки аварийни екипи (МАЕ), от доброволци на Българския младежки Червен кръст, които до сега многократно са оказвали 
помощ при реални аварийни ситуации. Към момента в страната има 20 действащи МАЕ.

Състезанието се провежда на всеки две години и е част от програмата за подготовка на МАЕ за оказване на първа 
долекарска и първа психологична помощ. В надпреварата тази година взеха участие 16 екипа от страната. Те бяха приветствани 
от Христо Григоров, председател на БЧК и от председателя на БМЧК Кристиян Пеняшки. Събитието уважиха Христо Паунов 
- член на Националния съвет на БЧК, генералният директор на БЧК доц. д-р Красимир Гигов и колеги от Секретариата на 
НС на БЧК. На официалното откриване присъстваха представители на партньорски организации, институции и дарители. 
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Стара Загора
29 май 2014 г.

Във връзка с  предстоящата 
ваканция Български младежки Червен 
кръст демонстрира оказване на първа 
долекарска помощ на ученици от 
втори до четвърти клас. Проявата е 
инициирана от Младежки общински 
съвет - Стара Загора и има за цел да 
акцентира вниманието на децата в 

“Безопасна ваканция”

Маратон на четенето

Разград
май 2014 г.

Доброволци на БМЧК проведоха поредната си ежемесечна среща с приемни деца 
от сдружение „Жанета”. Младежите организираха ателие „Книгата - прозорец към 
света”, което посветиха на деня на славянската просвета и култура - 24 май. 

Доброволката Галина Пенкова разказа на малчуганите защо и как отбелязваме 
този празник, а след това срещата премина в своеобразен маратон на четене 
на откъси от любими детски приказки. Целта на младежите беше да насърчат 
децата да четат повече книги, а не да прекарват времето си пред компютрите. 
Доброволците подариха на своите малки приятели детски книги и читателски 
дневници, в които да вписват впечатленията си от прочетеното. 

Чрез специални ситуативни задания в 13 състезателни пункта беше оценена подготовката на участниците по първа 
долекарска помощ и по първа психологическа помощ, готовността им за предприемане на спасителни действия при различни 
аварии, бедствия и инциденти, за използването на техники за транспорт на пострадалите, за осигуряване на грижи за 
нуждаещите се, за използването на комуникационни средства и др. Бяха проведени и различни червенокръстки ролеви игри.

Главен съдия на състезанието беше доц. д-р Иван Иванов, неврохирург във Военномедицинска академия, подпомогнат от 
двама помощник главни съдии – Марияна Панайотова и Хенриета Илиева, които отговаряха съответно за пунктовете по 
първа долекарска и първа психологична помощ. Комендатурата на състезанието по традиция беше оглавена от Васил Гурев, 
ръководител на Университетския аварийно-спасителен отряд и от неговия незаменим екип. Реалистичността на ситуациите 
бе дело на екипа от дегизатори, начело с д-р Никола Николов и над 60 статисти – доброволци и ученици от столични училища.

VII-то Национално състезание на МАЕ беше заслужено спечелено от отбора на София, в оспорвана битка с МАЕ-Варна и 
МАЕ-Пазарджик, които заеха съответно второ и трето място. Победителите получиха призовата купа и почетната дъска, 
върху която ще бъде гравирано името на отбора. Извън официалното класиране на състезанието бяха раздадени поощрителни 
награди и в категориите най-добре представена червенокръстка история, завоювано от МАЕ-Кърджали, най-сплотен отбор 
– МАЕ-Разград, най-умели в алпийските способи – МАЕ-София, и най-добре представили се на пункт „Трансплантации и 
донорство” – МАЕ-Габрово. 

Състезанието се осъществи с любезното съдействие на Аладин Фудс, Нестле-България, СБА, МТел, Национален дворец 
на децата, „Булминвекс ГБ” ЕООД, „Сименс” и др.

начална училищна възраст и на техните родители върху характерните за летните дни рискове и да им предостави модели 
за безопасно поведение. Инициативата беше организирана в партньорство с областната дирекция на МВР, ОУ ПБЗН и отбор 
“Млад огнеборец” и Европейски информационен център Европа Директно. 
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Възпитаниците на Дома за деца, лишени от родителски грижи, в кв. Драгалевци 
отново посрещнаха скъпи и желани гости - доброволците на БМЧК от пети 
териториален център на столичната организация на БЧК. Заедно те рисуваха, 
четоха книжки и играха на различни игри. Гостите бяха приготвили лакомства за 
малките си приятели, а те пък ги поздравиха с песнички и стихчета. 

Отново заедно
София
5 юни 2014 г.

Като партньор на общината, на младежкия дом и на центъра за работа с деца, 
БМЧК осигури обезопасяване на регионалния фолклорен събор „Пръски от извора” с 
екип по първа долекарска помощ.

Членовете на МАЕ бяха разделени на стационарен и мобилен екип. Постът беше 
разположен в близост до сцената с видимост към зрителите, а мобилният екип се 
движеше сред групите на участниците и публиката. За радост мероприятието 
премина без особени инциденти.

Доброволци обезопасяваха фолклорен събор
Враца
6 юни 2014 г.

С много настроение и приятни изненади се проведе станалата вече традиционна 
празнична среща на ръководствата на Столичната организация на БЧК и БМЧК с 
доброволците - зрелостници. Директорът Петранка Недялкова им благодари за 
всеотдайността, с която са служили на червенокръстките каузи, пожела им „На добър 
час в живота” и изрази надежда, че всички те ще продължат да бъдат неразделна 

Традиционна среща с абитуриенти
София
4 юни 2014 г.

част от голямото семейство на столичната организация. Координаторът на БМЧК-София Мария Христова приятно изненада 
всички с клипче, събрало снимки и спомени от многобройните акции, които заедно са осъществили. Всеки зрелостник получи 
малък подарък и бе разрязана голяма торта, украсена с логото на БМЧК-София.

Доброволците от клубовете на БМЧК в Ловеч, Тетевен, Луковит и Априлци 
проведоха за втори път открити уроци по психосоциална подкрепа в четвъртите и 
шестите класове на училищата, с които работят по програма „Партньори за социална 
промяна” на БМЧК с финансовата подкрепа на фондация „Велукс”. По програмата в 
30 учебни сесии бяха разгледани темите „Емоции”, „Стрес” и „Взаимоотношения”. 

Открити уроци по психосоциална подкрепа

Ловеч 
май 2014 г.

Целта на откритите уроци е учениците да могат да се справят с ежедневните стресови ситуации, да се намали агресията 
в училище и да се подобрят взаимоотношенията между учащите. Училищните ръководства проявиха желание да продължат да 
работят с децата по издадените от БЧК помагала за провеждане на ателиета по психосоциална подкрепа.

Младежката червенокръстка организация, съвместно с фондация ”Подкрепа за 
реализация”, “Дамски Лайънс клуб Вида” и със съдействието на общината организираха 
за поредна година детски празник „Щуроландия”. В центъра на крайдунавския парк на 
града бяха разположени шатри с различни кътове. В шатрата на БМЧК доброволците 
рисуваха личицата на всяко желаещо дете, което искаше да се превърне в коте, 
тигърче, цвете, спайдърмен или друг приказен герой. Косите на малките дами се 

„Щуроландия”
Видин
1 юни 2014 г.

оформяха в различни прически с плитки и панделки. Всеки малчуган си тръгваше от шатрата с балон, близалка или сладолед, а 
най-досетливите получиха различни други награди за участието си във викторината за здравословното хранене.

В рамките на проект “Социална програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и младежи, напускащи социалните 
институции” за деца, настанени в приемни семейства бе организирано и поредното ателие.
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Националните игри за трансплантирани и диализирани за първи път се проведоха 
извън столицата. Домакинът тази година – Сливен, е на първо място в страната 
по брой донори. В града е създаден и първият в страната обществен съвет в 
подкрепа на донорството. 

Обучение на бъдещи доброволци
Габрово
5 юни 2014 г.

БЧК – партньор в спортна инициатива
Сливен
30 май - 1 юни 2014 г.

Тази година традиционната Седмица 
на водното спасяване за готовността 
преди летния сезон, организирана и 
проведена в цялата страна от Българския 
Червен кръст, беше посветена на 
водната безопасност сред децата.

„Водната безопасност сред децата – партньорства и перспективи” 

2-8 юни 2014 г.
София

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

Петокласници от ОУ „Христо Ботев”, посещаващи кръжок „Здраве”, изслушаха 
лекция на тема „Общи знания за ЧК и ЧП”. Щатният специалист по младежки 
дейности ги запозна с историята на червенокръсткото движение, със структурата 
и принципите на организацията и с дейностите на БЧК и БМЧК на национално и 
областно ниво. 

Много от децата изявиха желание да станат доброволци на организацията.
Планирани бяха обучения за следващата учебна година.

Наред с общината, с обществения съвет за подкрепа на донорството, с Българския съюз на трансплантираните и с 
Изпълнителната агенция по трансплантация, БЧК участва в организацията и провеждането на игрите. Доброволци на 
младежката организация се грижеха за координирането и нормалното протичане на проявата в спортната зала.

Водноспасителната служба на 
Българския Червен кръст събра на 
„кръгла маса” представители на МВР, МЗ, 
МОН, Министерството на младежта и 
спорта, АСП, ДАЗД, представители на 
общини, регионални инспекторати по 
образование, на висши, средни и начални 
учебни заведения и на детски градини. 
Участниците дискутираха по темата 
„Водната безопасност сред децата – 

партньорства и перспективи”. Те се запознаха с добри практики в областта на предотвратяване на детския воден травматизъм 
и с възможностите за разширяване на обхвата на обученията по превенция. В резултат на обсъжданията и изразените мнения, 
всички се обединиха около решението да бъде изготвено писмено предложение до министъра на образованието Анелия Клисарова 
образователната програма по превенция на водния травматизъм сред децата „Приятели с водата” да бъде интегрирана в учебните 
планове на училищата с начален курс на обучение. Постоянен партньор при реализацията й да бъде Водноспасителната служба при БЧК.

Специални гости на форума бяха г-жа Бреда Колинс – президент на Ирландското водно спасяване и проф. д-р Тодор Попов – 
вицепрезидент на Международната федерация по водно спасяване за Европа (ILSE). Ръководството на БЧК бе представлявано 
от д-р Валентин Пеев – зам. председател на организацията, от Василка Каменова – зам. генерален директор и от директора на 
„Водноспасителна служба“ Антон Налбантов.

На последвалия брифинг журналистите получиха информация за резултатите от обучението на водните спасители през тази 
година, за състоянието на плажовете и най-често посещаваните водни басейни, за проблемите, свързани с осигуряването на 
спасители през активния летен сезон, за водните инциденти в последните години и съвети за безопасното ползване на водните 
басейни и за упражняването на водни спортове.
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В залата на БЧК се проведе ателие с деца, настанени в приемни семейства- част 
от работата на БМЧК– Шумен в подкрепа на приемната грижа.

С голям интерес децата се запознаха с възможните опасности при плуване и 
къпане във водни басейни и правилата за безопасност. После рисуваха, оцветяваха 
и попълваха ребуси по темата. Както винаги, получиха и подаръци от своите 
приятели от БМЧК.

Обучение за служители на МВР

Шумен
6 юни 2014 г.

Дирекция “Връзки с обществеността, маркетинг, 
фондонабиране и издателска дейност”

материали: Валя Горанова
графичен дизайн: Майя Маслинкова

тел: 81 64 721, 81 64 866; 
e-mail: pressoffice@redcross.bg

www.redcross.bg

Областната организация на БЧК 
проведе обучение на служители на 
МВР за работа с основни спасителни 
средства и първа долекарска помощ 
при водни инциденти. Участниците 
усвоиха основни знания и умения за 
действие и техники за оказване на 
първа помощ.

Обучението е част от дейностите, 
свързани с партньорството на БЧК 
и МВР в процеса на намаляване на 
водния травматизъм и повишаване 
на готовността на екипите за 
действия при водни инциденти. 

Пловдив
31 май 2014 г.

В седмицата на водното спасяване приключи обучението на 50 третокласници от 
СОУ “Св. Паисий Хилендарски” по програмата за превенция на водния травматизъм 
“Приятели с водата”.

С помощта на помагалата, предоставени от БЧК, класните ръководители бяха 
запознали децата с опасностите при къпане и плуване и с правилата за безопасно 
контактуване с водата. Специалистът по водно спасяване в областната организация 
на БЧК Виолета Димитрова и инструкторът по водно спасяване Димчо Димов 
запознаха децата с основните причини за удавянията и нагледно демонстрираха 
умения за оказване на помощ и взаимопомощ при критични ситуации във водата.

Хасково

По повод Седмицата на водното спасяване, БЧК организира брифинг с журналисти от 
средствата за масова информация, отразяващи дейността на областната организация.

Директорът на Секретариата на ОС на БЧК инж. Митко Филипов, запозна 
участниците с основните направления на водноспасителната дейност, а Добриела 
Праматарова, специалист „Водноспасителна дейност” представи статистически 
данни за инцидентите в страната, информация за най-честите причини за водния 
травматизъм и за състоянието на водноспасителната дейност в областта.

Като се има предвид, че към момента на територията на Ямболска област липсват 
подходящи и законово регламентирани места за къпане и плуване, участниците в 

Ямбол

брифинга изразиха мнение, че са на лице условия и предпоставки за повишаване на риска от водни инциденти, особено сред децата.
Специално място бе отделено на програмите за превенция на децата от различни възрастови групи, които БЧК реализира в 

партньорство с РИО на МОН. Присъстващите се запознаха подробно с проведения „Малък празник на водата” в ОУ „Св.св. Кирил и 
Методий” - с. Зимница, община Стралджа.

Инициативата бе заключителен етап от въведената през май програма на БЧК за превенция на водния травматизъм сред 
деца „Приятели с водата”. Под формата на забавни състезателни игри, с тематични песни и стихотворения второкласници и 
третокласници, подготвени от своите класни ръководители, демонстрираха знания за безопасно поведение във и около водата, за 
начините за оказване на помощ и самопомощ при воден инцидент, за ролята на водния спасител на плажа и на плувния басейн, за 
флаговата сигнализация и др. 

Във връзка с Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето “Детската безопасност - споделена 
отговорност и грижа”, децата бяха подготвили изложба от рисунки на тема „Водна безопасност”, които ще вземат участие в конкурса.

За своето старание малките ученици получиха тематични награди - грамоти за успешно обучение по програма „Приятели с 
водата” и книжки, предоставени специално за тях от дирекция „Водноспасителна служба” към НС на БЧК.

В областта, освен в с. Зимница, програмата е въведена като част от учебните планове и в СОУ „Св. Климент Охридски” в Ямбол. 


