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ЗАЕДНО СРЕЩУ COVID-19

своите близки и приятели със съветите на БЧК за
предпазване от вируса.

Продължава благотворителната кампания
на БЧК, като с набраните средства, съобразно
препоръките
на
Министерство
на
здравеопазването, през изминалата седмица
организацията
предостави
на
Първа
специализирана АГ болница „Света София“ 192
бр. дезинфектанта от 0,5 л., 200 л. денатуриран
етилов спирт, 3000 бр. предпазни хирургически
маски, 300 бр. предпазни маски тип FFP2, 1000
бр. ръкавици и 200 бр. универсален крем „Нивея“
от 400 мл.

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ

Белослав, обл. Варна, 15 януари 2021 г.
Четирима доброволци на БМЧК-Варна –
Тодор Тачев, Деян Колев, Александър Николов и
Марткан Мустафа, връчиха 40 образователнотворчески комплекта на ученици в ОУ „Св. П.
Евтимий“, включени в „Топъл обяд“. Пакетите са
осигурени по програма „Дейности в отговор на
COVID-19“
на
БЧК,
осъществявана
с
финансовата подкрепа на Американската
агенция за международно развитие (USAID) чрез
Глобалния апел на МФЧК/ЧП. Всяко дете
получи и
шоколад и пакет чай от
благотворителна акция на учениците и
родителите
от
Образователен
център
„Британика“ във Варна.
Ирина
Харизанова,
специалист
по
социално-помощна дейност презентира пред
учениците информационната кампания на БЧК
за COVID-19 „Направи го за тези, които
обичаш“, а децата изявиха желание да запознаят
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Безопасност в планината
София, 25 януари 2021 г.
По време на брифинг във връзка с
инцидента на един от Бъндеришките улеи в
Пирин, над Банско, при който на 24 януари в
лавина загина 18-годишният състезател по
фрийрайд Борислав Гарибов, директорът на ПСС
на БЧК Емил Нешев заяви, че планинските
спасители са се отзовали на сигнала и за помалко от 10 минути са били на мястото на
инцидента, но за съжаление само констатирали
смъртта. “Районът е бил изключително
лавиноопасен. Между 50 и 120 см е дебелината
на лавината, а ходът ѝ е от порядъка на
километър. Това е огромна маса”, допълни той.
Лавинната опасност в планините остава
висока, особено с оглед на очаквания снеговалеж
и продължаващите бурни ветрове. Планинските
спасители призовават всички да бъдат
предпазливи и да не се поддават на емоциите за
фрийрайд и отново припомнят, че това е
забранено в национален парк "Пирин".
Според Емил Нешев проблемът с
фрийрайда не трябва да се решава със забрани.
“Трябва да има разбиране и ясна политика на
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действие в тези терени. Цялата индустрия в
зимната ски мода е насочена към фрийрайд.
Трябва да се намерят начините, по които да се
регламентира и да бъде надеждно охраняван. В
света има обособени зони за фрийрайд, тези
терени се поддържат, почистват, обезопасяват,
има регламенти, които се спазват. Тук такива
регламенти не съществуват“, каза още Емил
Нешев.

ПСС
отново Ви призовава:
Не
подценявайте условията в планината! Това е една
от най-честите грешки, които могат да доведат до
много тежки инциденти, понякога и с фатален
край. Лавинната обстановка в планините
продължава да е сложна. Не предприемайте
рискови излизания извън маркираните ски писти
и зимни туристически маршрути! Информирайте
се добре и следете прогнозата за времето!

Диляна Димитрова от дирекция „БМЧК“, както и
щатният специалист „Младежка дейност“ към
СО
на
БЧК
Нивелина
Стойнева
и
ръководителите на шестте териториални центъра
на софийската организация. Гостите дадоха
висока оценка за постигнатите резултати, за
богатата и разнообразна дейност и отбелязаха
зрелостта на организацията и умението ѝ да се
адаптира към работата в нова среда.
Столичният
координатор
Тодор
Пантилеев представи отчета за дейността за
двугодишния период с презентация, в която с
интересни разкази се включиха и няколко
делегати.
Участниците в събранието направиха
своите коментари към представените документи
и проведоха откровена и задълбочена дискусия,
от която стана ясно, че са ангажирани с
дейността на организацията и с разбиране
възприемат настъпилите промени в работата ѝ,
породени от пандемичната обстановка в
страната.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Годишно отчетно-изборно събрание на БМЧК
София, 23 януари 2021 г.
В условията на противоепидемични
мерки, за първи път годишното отчетно-изборно
общо събрание на клубовете на БМЧК-София се
проведе в дигитална среда, чрез платформата
ZOOM. На събранието присъстваха 28 от 31
делегата, издигнати по време на преминалата
отчетно-изборна кампания във всичките шест
териториални младежки организации.
Гости бяха председателят на Столичната
организация на БЧК проф. Здравко Маринов,
директорът на Секретариата на Столичната
организация
Петранка
Недялкова,
зам.директорът Спаска Тасева, председателят на
БМЧК Станимир Бояджиев, Стели Джамбазова и
Виктория Генчева от Изпълнителния съвет на
младежката организация, Петър Цинцарски и
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За областен координатор на БМЧК-София
бе преизбран Тодор Пантилеев, а негови
заместници
станаха
Йоанна
Пейчевска,
Магдалина Крумова и Иван Йовев. Гласувани
бяха и
трима делегати за Националното
събрание на БМЧК и за Общото събрание на
Столичната организация на БЧК.
Приети бяха насоки за работата на
младежката организация за предстоящия мандат
2021-2023 година, както и план за дейността за
2021 г.
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БЧК се включи в семинар на ERNA
София, 21 януари 2021 г.

Експертът „Първа помощ и промоция на
здравето“ в дирекция „БМЧК“ Петър Цинцарски
взе участие в Европейския регионален онлайн
семинар на тема „Отчитане на специфичните
нужди на хората, живеещи с ХИВ, туберкулоза,
хепатит и на употребяващите наркотици в
контекста на COVID-19“, организиран от
Европейската мрежа на Червения кръст и
Червения полумесец
по въпросите на
ХИВ/СПИН и туберкулоза (ERNA). Целта на
събитието бе да се повишат знанията и да се
сподели опитът на националните дружества от
региона за подпомагане на ключови общности по
време на пандемия и да се определят понататъшни стъпки за подобряване достъпа им до
услуги, подкрепата и лечението им по време на
пандемията.
Проект “Безопасни училища и детски
градини”
София, 21 януари 2021 г.
В рамките на проект „Безопасни училища
и детски градини: Разработване на онлайн
платформа за безопасни и добре подготвени
училища“ се проведе заключително онлайн
събитие, по време на което бяха представени
постигнатите резултати и бяха обсъдени
препоръките и застъпническите послания,
разработени от екипа на проекта.

В събитието се включиха над 100 души от
цялата страна, като специално участие взеха
председателят
на
Държавната
агенция
"Безопасност на движението по пътищата“
Малина Крумова, директорът на дирекция
"Права на детето" от институцията на
Омбудсмана на Р България д-р Ева Жечева и
директорът на дирекция "Спорт и младежки
дейности" от Столична община Ирена
Димитрова.
Срещата беше официално открита от
Деница Баръмова, директор на дирекция
“БМЧК”, а модератор беше Адриан Йорданов,
експерт от Министерството на младежта и спорта
и дългогодишен доброволец на БМЧК.
Ардино, обл. Кърджали, януари 2021 г.
Първото училище в област Кърджали,
получило титлата “Безопасно училище” през
учебната 2020 – 2021 г., е СУ “Васил Левски”Ардино. То извърши редица дейности, свързани
с информираността на учителите и учениците в
началния курс на обучение по отношение
безопасността, намаляване риска от бедствия и
оказването на първа помощ. Учители, ученици и
доброволци от БМЧК бяха провокирани да
изпълняват отделни задачи, насочени към
превенция на различен вид травматизъм и към
усвояване техниките за правилно провеждане на
кардио-пулмонална ресусцитация (CPR) на дете
и възрастен, за поставяне на пострадал в
стабилно странично положение, спиране на
кръвотечения (тампонираща превръзка) и
маньовъра на Хаймлих.

Забавлявайки се, децата получиха и
знания за действия при евакуация в случай на
бедствие или пожар, с след запознаване с
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местните структури на МВР, направиха изложба,
посветена на пътната безопасност.
Момчилград, обл. Кърджали, януари 2021 г.
Още едно учебно заведение в област
Кърджали напредва в сертифицирането си като
„Безопасно
училище“.
Учениците
от
Професионалната гимназия по туризъм и
хранително-вкусова промишленост "Св. св.
Кирил и Методий" се
срещнаха с представители
от местните структури на
МВР и Спешна помощ.
Благодарение на своя
наставник Мария Димова,
децата се запознаха с
алгоритмите за действие
при спешни ситуации,
начините
за
предотвратяване на тежки
инциденти, реакциите на участниците в пътното
движение и др. Използвайки наученото, те
изготвиха информационни табла със своите
герои.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

огромни усилия и успяха да наберат близо 40 000
лв. Те са от отчисления на процент от продажбата
на собствени продукти на компанията, от
дарения на клиенти и служители на ресторантите
от двете вериги на територията на страната и от
участието на най-големия доставчик на KFC Лудогорско пиле.
За десетте години партньорство до
момента Самекс ЕООД е дарила повече от
половин милион лева, с които са осигурени над
250 000 безплатни обяда.
Дарение за Кризисната трапезария на БЧК
Русе, 22 януари 2021 г.
Представители на четири Лайънс клуба на
територията на град Русе направиха голямо
дарение от хранителни продукти – консерви и
пакетирани храни, както и маски за многократна
употреба на обща стойност 1300 лв. Волята на
дарителите е те да достигне до бездомните и
скитащи лица, потребители на Кризисната
трапезария на БЧК-Русе. В инициативата се
включиха и най-малките доброволци – ученици
от ОУ „Иван Вазов“ и ЛЕО клуб към Лайънс
клуб-Русе. С хранителните продукти ще бъде
подкрепена дейността на трапезарията за около
две седмици.

Ценна партньорска подкрепа за програма
“Топъл обяд”
София, 13 януари 2021 г.

Приключи традиционната съвместна
Коледна благотворителна кампания на Самекс
ЕООД, представител на веригите KFC&Nordsee,
и БЧК в подкрепа на програма „Топъл обяд“ в
училище за нуждаещи се деца от социално-слаби
семейства. Въпреки неблагоприятните условия в
следствие на противоепидемичните мерки,
служителите на Самекс ЕООД положиха
Издание на Българския Червен кръст

Русенската червенокръстка организация
изрази своята дълбока признателност и
благодарност
към
клубовете
и
връчи
свидетелства за дарение на първия вицедистрикт управител на Асоциацията на Лайънс
клубовете, Дистрикт 130 България инж.
Владислав Симчев, на президента на клуб
“Сексагинта Приста”-Русе Павлина Минчева, на
президента на Лайънс клуб-Русе Стилян Радев и
на бившите президенти Диана Пеева, Тити
Терзиян и Бисер Бонев, които направиха
възможна реализацията на инициативата в
помощ на най-нуждаещите се.
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Подкрепа за пострадали от пожар
Момчилград, обл. Кърджали, януари 2021 г.
Приключи съвместната благотворителна
кампания на Общинската организация на БЧКМомчилград и Община Момчилград в подкрепа
на семействата, пострадали от големия пожар в
града в началото на годината. Благотворителните
кутии бяха отворени в присъствието на Пепа
Чолакова, експерт в Секретариата на Обл.С на
БЧК-Кърджали, а набраните близо 2800 лв. ще
бъдат използвани за подмяна на покривната
конструкция на къщата, в която живеят трите
пострадали семейства.

изминалата година – Коледен базар, Кризисна
трапезария за бездомни и скитащи лица,
Ресурсен център в подкрепа на възрастните хора
и др. Доброволките бяха трогнати от жеста и
изразиха категоричното си
желание да
продължават да бъдат полезни във всички
червенокръстки инициативи.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Инициативата бе подкрепена от десетки
граждани, дарили повече от 102 кг. трайни
хранителни продукти от първа необходимост на
стойност над 420 лв., хигиенни материали,
спално бельо, дрехи и обувки за близо 650 лв.
Благодарим
на
доброволците
от
Момчилград, които цяла седмица дежуриха по
график и приемаха даренията, на дарителите,
готови да подадат ръка в труден момент, както и
на всички, които проявиха съпричастност.
Благодарност към възрастните доброволци
Русе, 21 януари 2021 г.
С подаръци в знак на благодарност бяха
зарадвани възрастните доброволки на БЧК-Русе
по случай Бабинден. В Секретариата на
Областната организация бяха връчени 25
подаръчни пакета на жените с посребрени коси,
участвали в множеството дейности през
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Възстановяване на семейни връзки
София, 21 януари 2021 г.
При строго спазване на всички
противоепидемични мерки, екипът по закрила и
възстановяване
на
семейни връзки към
Българския Червен
кръст продължава да
осъществява своите
регулярни посещения
в
центровете
за
настаняване
на
граждани от трети
страни.
В
първия
месец на новата 2021
г. Калинка Янкова и
Полина Христова от Секретариата на НС на БЧК
запознаха част от новонастанените лица,
потърсили международна закрила в България, с
възможностите на услугата и на платформата
„Открий лицето”.
„Възстановяване на семейни връзки” е
приоритетна дейност на Международния
комитет на Червения кръст (МКЧК) и е в мандата
на 191 дружества. Тя се е превърнала в устойчив
и надежден механизъм за ефективна подкрепа
при възстановяването на изгубен контакт между
членове от едно семейство, в следствие на военен
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конфликт, бедствия или при други извънредни
обстоятелства.
Благодарение на платформата „Открий
лицето”, където със съдействието на БЧК можете
да качите своя снимка и да обявите, че търсите
определен близък човек, всяка седмица средно
едно семейство, изгубило контакт помежду си, го
възстановява.
Можете
да
помогнете
като
разпространете страницата ни, за да достигнем
до повече хора, на които бихме могли да бъдем
полезни RFL-BULGARIA
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