1-7 юли 2015 г.
XVI МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИТЕ ФИЛМИ
Над 100 кинопродукции ще представят темата за човеколюбието
София
2 юли 2015 г
Във връзка с предстоящия XVI Международен фестивал
на червенокръстките и здравни филми в Пресклуба на БТА бяха
представени членовете на международното жури, регламентът на
фестивала, заглавията на вече включени в програмата филми и
заявили участие известни филмови дейци.
В пресконференцията участваха председателят на БЧК
Христо Григоров, генералният директор на БЧК доц. д-р
Красимир Гигов, ректорът на МУ-Варна проф. Красимир
Иванов, художественият ръководител на фестивала проф.
Божидар Манов, директорът на фестивала Илия Раев, директорът
на НФЦ и председател на фестивалното жури Павел Васев, големите български артисти Татяна Лолова
и Никола Анастасов. Всички те се обединиха около думите на председателя на БЧК, че Фестивалът е
„една презентация на хуманността и човечността, на любовта към хората, но същевременно е и място за
сериозно представяне на културата и изкуството, в частност на филмовото изкуство – българско и
световно“.
Христо Григоров изказа благодарност към вицепрезидента на Р България Маргарита Попова, че
и тази година подкрепя фестивала и ще бъде отново негов патрон.
Проф. Красимир Иванов, от позицията на съорганизатор на Фестивала сподели, че
образованието, науката и културата трябва да вървят ръка за ръка, за да има успех едно общество.
„Водени от това и от успеха на миналогодишния фестивал, ние сме още по-мотивирани заедно с
партньорите си от БЧК да участваме активно в този прекрасен проект.“
Илия Раев представи тазгодишния състезателен регламент на фестивала, обяви имената на
членовете на журито и каза: „От 28 септември до 3 октомври 2015 г. Варна отново ще бъде пристанище
на културни прояви, ще бъде българският „Кан“ и българската „Венеция“, защото и нашият фестивал е
от категория „А“, като техните“.
Проф. Божидар Манов сподели, че „макар и фестивалът да звучи тематично, това не бива да
подвежда, защото червенокръстката и здравна тематика е изключително широка и в категориите за
документални и игрални филми тя е насочена на практика към всички възможни остри съвременни
проблеми. Например проблемът с бежанците, това е една от основните дейности на Червения кръст, а
такива филми в момента се правят много и те засягат цялата планета и всеки човек, тъй като това е една
много дълбока и хуманна проблематика. Същото се отнася и за проблемите с глада, с миграцията и
особено с екологията.“
Никола Анастасов приветства възобновяването на фестивала и изрази надежда, че
хуманитарните филми ще послужат и за своеобразен тематичен учебник на младите творци от
филмовата гилдия. Според Татяна Лолова „това наистина е прекрасно събитие, а хората, които участват
в организирането, в популяризирането, в създаването на условия за започване отново на този прекрасен
фестивал в мен будят страхотно доверие. На добър час!“
Партньори на XVI издание на Фестивала са Министерство на културата, Българска национална
телевизия, Националният филмов център, Националната филмотека, Филмаутор, София филм фест и др.
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РЪКА ЗА РЪКА
Ползотворно сътрудничество с благородна цел
Берн, Швейцария
3 юли 2015 г.
В посолството на Република България в Швейцария, посланик др Меглена Плугчиева връчи на президентката на Швейцарския Червен
кръст Анемари Хубер-Хотц почетна грамота от председателя на
Българския Червен кръст Христо Григоров за заслугите й за развитието
на отношенията между Българския и Швейцарския Червен кръст и за
личния й принос за утвърждаването на световната хуманитарна кауза.
В проведената среща между посланик Плугчиева и г-жа ХуберХотц и двете страни изразиха огромно задоволство от доброто и
ползотворно сътрудничество между хуманитарните организации и от
резултатите на съвместните им действия в условията на кризисната
ситуация, предизвикана от ескалиращата в цяла Европа бежанска вълна.
Общо бе и становището, че реализацията на различни проекти, в полза
на нуждаещи се ще продължи да бъде тяхна основна цел.

ПОДГОТОВКА И ПОМОЩ ПРИ БЕДСТВИЯ
БЧК и bTV в помощ на пострадали от наводненията
Стара Загора
3 юли 2015 г. .

Със средства, дарени от „bTV Медиа груп” ЕАД, бяха подпомогнати 52 семейства, пострадали от
наводнението в сeло Нова махала. Финансовата помощ е в размер на 35 000 лв., набрани по време на
благотворителна разпродажба на гардероба на водещи и репортери.
Доброволци от НЕРБАК, ДЕРБАК-Стара Загора и служители на областната организация на БЧК
предоставиха на най-нуждаещите се жители на засегнатото от бедствието село ваучери за закупуване на
битови и кухненски мебели, легла, матраци, бяла техника и строителни материали. Екипи на БЧК
извършиха оценка на нуждите след бедствието, а списъкът на хората, които получиха помощ, е съставен
от местната общност и одобрен от bTV.
Благотворителната акция се осъществява със съдействието на търговските вериги Метро,
Практикер и Мосю Бриколаж, в чиито магазини ще бъдат закупувани упоменатите във ваучерите стоки.
Допълнително, с хранителни продукти, дарени в местна кампания на БЧК-Стара Загора, са
подпомогнати още две семейства.
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Повишаване на знанията и уменията на екипите за работа при бедствия
Силистра
28 юни 2015 г.
Доброволният екип за работа при бедствия, аварии и
катастрофи на областната организация на БЧК премина обучение
по първа психологична помощ и психосоциална подкрепа,
придружено от тренинг за работа в екип и работа по групи.
Лекторът Цветелина Василева, психолог и член на
местния червенокръстки екип, запозна участниците с основни
понятия при оказването на първа психологична помощ и
психосоциална подкрепа, кога и защо трябва да бъде прилагана.
Обърнато бе внимание на техниките за ориентиране и за справяне
с мнжество хора и на техниките за успешно начало. Разисквана
бе употребата на така наречените „затворени” и „отворени”
въпроси. Умението за работа в група бе тествано чрез разиграване на казуса “Абигейл”.
В практическа задача присъстващите трябваше да разкажат приказка, подреждайки различни
фигури. Екипът осъзна, че е задължително да се изпълняват нарежданията на „ръководителя на
акцията“ и да се изолират страничните шумове.
При приключване на обучителната сесия се реши да бъде проведена неформална среща на екипа под
формата на “тиймбилдинг”, в която да участват и щатни служители на областната организация на БЧК.
Добрич
30 юни-1 юли 2015 г.
В скален манастир в околностите на с. Камен бряг
премина обучението по първа психологична помощ на
доброволците от екипа за работа при бедствия, аварии и
катастрофи към областната организация на БЧК.
Участниците се запознаха с признаците на стрес, с
различните му видове и с начините за реагиране, придобиха
познания за травмен стрес и разпознаване на признаците му. При
работата в групи бяха обсъдени техники за подкрепяща
комуникация. Обсъдени бяха рисковете при работа на спасители
и помагащи.
Освен теоретичната подготовка по първа психологична
помощ, доброволците упражниха и умения за движение по алпийска стълба и извличане на пострадал
чрез спускане по натоварено въже.
Велико Търново
юни 2015 г.
Във връзка с годишния план за дейност на доброволния
екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи за 2015 г.,
областната организация на БЧК организира учение „ Защита и
работа при пожар“. Проигран и проверен беше областният план
за защита при бедствия, в частта му действия при възникване на
пожар. Акцентирано бе върху повишаване на знанията, уменията
и практическите навици на участниците по оповестяване,
събиране на информация, оценка на щетите и оказване на психо
социална подкепа на пострадалите.
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Подготовка на възрастните хора за реакция в кризисна ситуация
Варна
юни-октомври 2015 г.
С финансовата подкрепа на община Варна, БЧК започва
реализирането на дейности по проект, насочен към възрастните
хора от два пенсионерски клуба в пострадалия през изминалата
2014 г. район „Аспарухово”. Проектът включва цикъл от
обучителни лекции за реакция при бедствия, аварии и
катастрофи и оказване на първа долекарска помощ. Целта е
възрастните хора да придобият базисни знания и основни
умения за справяне в бедствена и в критична за здравето
ситуация. Те ще бъдат информирани каква подкрепа могат да
получат и какво трябва да правят за собствената си сигурност и
оцеляване и за здравето и живота на близките си.

В помощ на хората с увреждания
Русе
юни 2015 г.
Доброволците на БЧК от дружествата „Майчина ласка“ и
„Дружба 1“, съвместно със студенти от факултета по обществено
здраве и здравни грижи на РУ „Ангел Кънчев“, вече цяла година
периодично посещават защитеното жилище за хора с увреждания
в с. Могилино. Целта на срещите е подобряване живота на
хората,
живеещи
там,
чрез
различни
мероприятия,
разнообразяващи тяхното ежедневие.
В поредната инициатива под мотото „Приятелство без
граници“, доброволки представиха драматизираната сценка
„Доброто в нашите сърца“, с основен акцент върху
взаимопомощта между хората. Проведе се и беседа за
приятелството и доверието, за правилата за здравословен и щастлив живот. Хората от дома получиха
подаръци - здравословни храни, брошки, гривни, гердани, пяха любими песни заедно с доброволците.

Кръводарителска акция
Кюстендил
30 юни 2015 г.
Под мотото „Да спасим живот, да бъдем добри, защото да
бъдеш герой е в кръвта ти!” в Дупница БЧК, общината и
Ротаракт клуб организираха кръводарителска акция. Своята
съпричастност към инициативата показаха много граждани. На
повика да помогнат на непознат, да спасят живота на някого се
отзоваха 34 души, някои от които даряваха кръв за първи път.
Акцията бе съпроводена с музика и забавления на площад
„Свобода”, където доброволци на БМЧК разясняваха на
гражданите основни изисквания и правила за кръводаряването.
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Обучение по първа помощ на учители
Ловеч
юни 2015 г.
Учители от област Ловеч преминаха обучение по първа
долекарска помощ на работното място. Те се запознаха с
основни теоритични понятия и изисквания, свързани с
оказването на първа помощ при различни наранявания,
участваха в практически занятия и демонстрации за спиране на
външно кръвотечение, обездвижване на счупени кости и стави,
адекватна реакция при спешни състояния - инфаркт, инсулт,
алтерация на кръвната захар, алергична реакция, задушаване.
Участниците в обучението получиха сертификат за
успешно завършен курс по първа помощ на работното място и
учебно помагало.

Дейности по проект „Повишаване информираността на
проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права”

обществото

по

Ямбол
1 юли 2015 г.
Възрастни хора от целевата група по проекта
присъстваха на работна среща за планиране на дейностите за
периода юли 2015 - юли 2016 г. Участниците предложиха да се
организират и проведат информационни и застъпнически
кампании в полза на възрастните хора от Ямбол и областта и да
се разшири обхватът на проекта и в други общини. Планирани
бяха посещения на трудно подвижни, самотни хора в домовете и
на социални заведения, където са настанени деца или възрастни
хора.
Участниците в срещата избраха екип, който ще работи с
медиите за популяризиране на дейностите по проекта и негови
представители ще участват в предавания по местните кабелни телевизии при отразяване на
инициативите. Екипът се ангажира да изготви информационни материали за предстоящите
мероприятия.
Ловеч
25 юни-2 юли 2015 г.
Доброволци по проекта и симпатизанти на БЧК от Ловеч,
Луковит, Летница, Троян, Априлци и Тетевен участваха в
надграждащо обучение, по време на което се запознаха с
Женевските конвенции, принципите и дейностите на Червения
кръст и Червения полумесец, с „Европейска социална харта” и
правото на възрастните хора на социална закрила, с принципите
на ООН за закрила на възрастните хора. Обученията имаха за цел
да запознаят целевата група с начините на самопомощ и
взаимопомощ помежду им.
От името на организацията, представителите на БЧК
изразиха готовност да лобират пред местните институции за
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правата на възрастните хора и най-вече на тези от тях, намиращи се в неравностойно положение.
За участниците в обученията беше организиран пътуващ профилактичен кабинет, където можеха
да измерят кръвното си налягане и да получат конкретни здравни консултации. Специалисти запознаха
присъстващите с проблемите при стрес и депресии, деменция и Алцхаймер, диабет, артрозни
заболявания.

За активен живот и по-добро здраве на възрастните хора
Варна
юни 2015 г.

Участници в проекта „Активен живот – активно и здравословно стареене на хората над 60годишна възраст“ на БЧК в Бяла организираха здравен поход до местността Солник и посетиха
ритуална българска сватба в едноименото заведение в селото. В рамките на четири месеца 20 възрастни
хора ще участват в беседи за борбата с остеопорозата и за здравословно хранене, сами ще приготвят
здравословни храни. Планирани са и посещения на театър и на музеи във Варна.
Проектът се финансира от областната организация на БЧК – Варна, по програма за стимулиране
дейността на общинските организации. Целта му е чрез участие в обучителни програми и чрез
посещение на културни и здравни прояви да бъде осигурен активен живот и добро здраве за хората от
третата възраст

„Дом с човешко лице”
Пловдив
юни 2015 г.
По повод петнадесетата годишнина от създаването на
многофункционалния социален център на БЧК беше
организирана юбилейна среща с дарители, партньори,
доброволци и потребители. Таня Георгиева – директор на
областната червенокръстка организация, разказаза специфичните
дейности и инициативи, осъществявани в него – подпомагане на
различни групи уязвими хора, работа на творчески ателиета,
обучения по първа долекарска помощ. Тя благодари на всички
доброволци и спомоществователи на центъра, с помощта на
които той се превърна в „Дом с човешко лице” и нито за ден не е
затварял врати. До момента той е посетен от близо 400 000 души, тук са приготвени над 520 000 обяда,
предоставена е хуманитарна помощ на стойност 16 272 872 лв., направени са 28 500 социални
консултации.
Гости на срещата бяха д-р Надежда Тодоровска – зам. генерален директор на БЧК, Епархийски
духовен надзорник свещеноиконом Виктор Христев от Пловдивската Света митрополия, представители
на дирекция „Социално подпомагане”-Пловдив.
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
„Училище за таланти”
Разград
юни 2015 г.
Малчугани от Центъра за настаняване от семеен тип за
деца и младежи, придружени от доброволци на БМЧК и
социални работници, посетиха Свещарската гробница в
историко-археологическия резерват „Сборяново”. Уникалният
паметник на тракийската култура е признат за част от световното
културно наследство на Юнеско. Богатата украса, съвършената
архитектура и саркофагът на тракийския владетел Дромихет и на
неговата съпруга направиха силно впечатление на децата, което
те пресъздадоха в рисунки по време на импровизираното в
историческата забележителност арт ателие. Екскурзията завърши
с пикник, по време на който деца и доброволци се забавляваха със спортни и състезателни игри.
Посещението на Свещарската тракийска гробница е част от дейностите по проекта на БМЧК
„Училище за таланти” по Програма „Партньори за социална промяна”. Целта е да се обогатява общата
култура на децата чрез посещения на културни и исторически места в областта, както и да се подпомага
тяхното социално интегриране чрез развиване и усъвършенстване на уменията и талантите им.

Работа с деца в риск
Русе
1 юли 2015 г.
В Дневен център за деца към областната организация на
БЧК доброволци на БМЧК изнесоха лекция на тема
„Здравословен начин на живот – вреди от тютюнопушенето”. Те
разясниха на децата, на възраст от 12 да 16 години, какви са
последиците от тютюнопушенето. В края на лекцията те
нарисуваха картини с послания за отказване от тютюневия дим.
Следващата планирана лекция е на тема „Вредите от алкохола и
енергийните напитки”.

Обучение на нови доброволци
Пловдив
29 юни, 1 юли 2015 г.
В Сопот и в Асеновград бяха проведени обучения на тема
“Общи знания за Червения кръст и Червения полумесец”.
Новопостъпили доброволци в клубовете „Милосърдие” и
„Станимака” се запознаха с историята, структурата и
принципите, с ръководните и управленчески органи, с
нормативните документи и с вътрешноорганизационното
развитие и управление на БМЧК. Представени им бяха и
актуални дейности на младежката организация.
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Превенция на ХИВ/СПИН
Добрич
юни 2015 г.
В края на учебната година, в продължение на няколко поредни седмици, доброволци на БМЧК
изнесоха пред деветокласници от езиковата гимназия “Гео Милев” и от частната гимназия “Леонардо да
Винчи” лекция на тема “Превенция на ХИВ/СПИН”. Младежите разясняваха какво представлява
вирусът, как уврежда имунната система на човека и през какви стадии преминава коварната болест.
Разгледани бяха пътищата за предаване на инфекцията и начините за предпазване от заразяване.
Проведе се и демонстрация върху манекен за правилно поставяне на презерватив.

Вардарска регата 2015г
Македония
юни 2015 г.

По покана на Македонския Червен кръст, екип от петима представители на БЧК, съставен предимно
от членове на водните звена към ДЕРБАК в страната, участва в традиционната Вардарска регата.
Състезанието стартира от град Велес и в продължение на пет дни нашите момчета, заедно с още над 100 гребци
от Македония и Сърбия, изминаха разстоянието от 160 километра до град Гевгелия.
Преди старта на регатата представителите ни проведоха среща с ръководството на Червения кръст във
Велес и с доброволци на водноспасителната служба, където бяха обсъдени възможности за разширяване на

доброто партньорство между двете организации в областта на водното спасяване. Българският екип бе
приет и от кмета на града Славчо Чадиев, който благодари за подкрепата на БЧК традиционната
Вардарска регата да се превърне в международна и изрази надеждата, че догодина българските
участници ще бъдат повече.

Приключи курс за водни спасители
Силистра
26 юни 2015 г.
Кандидат спасители за открити водни плащи и море
завършиха курса, организиран от областната организация на БЧК.
Комисия оцени теоретичните им знания и практическите умения,
в резултат на което 9 от участниците в курса придобиха
квалификация спасител и могат веднага да започнат работа.
Неиздържалите имат право да положат поправителен изпит в
рамките на една календарна година.
8

Издание на Българския Червен кръст

РАБОТА
И МИГРАНТИ
МИГРАНТИ
РАБОТАСС БЕЖАНЦИ
БЕЖАНЦИ И
Благодарност за подкрепата
София
В писмо до генералния директор на БЧК доц. д-р Красимир Гигов, ръководителят на отдела за
военно сътрудничество в посолството на САЩ в София Джей Смит от името на посолството благодари
на ръководството и на екипа на БЧК към Екип 212 за гражданско военно сътрудничество на САЩ, за
подкрепата по време на оценката на нуждите в приемателните центрове за бежанци към ДАБ в
България.
„Моля, предайте нашите специални благодарности на г-жа Мариана Стоянова, програмен
мениджър на Бежанско-мигрантската служба в БЧК и на г-жа Минка Мечеринкова, директор на
областната организация на БЧК в Хасково. Без неуморната им подкрепа не бихме имали такъв успех.
В духа на гражданско военното сътрудничество очакваме да продължим служебните си
взаимоотношения чрез съвместни обучения, хуманитарни проекти и споделяне на информация. Офисът
ни в момента търси възможности за финансиране на някои от дейностите, установени в резултат на
инспекцията. Извършената през последните седмици дейност ще бъде от огромна полза за следващия
наш екип, който очакваме да пристигне в началото на есента.” – се казва в писмото.

НОВА КНИГА
Принос към историята на БЧК
Новоизлязлата книга „Червеният кръст в Дупница и околията през първата
половина на ХХ век” е ценно попълнение в научно-изследователската литература,
посветенo на историята и развитието на най-голямата хуманитарна организация в
България. На основата на богат документален материал, авторът Михал Николов
представя историята и дейността на Червения кръст в региона и изважда от
забвение имената на активисти, доброволци и самипатизанти, работили активно в
този период.
Появата на тази книга не е изненада за хората, които познават Михал
Николов като дългогодишен деятел както в областта на културата в Разград и
Кюстендил, така и в националното ни червенокръстко дружество. В периода 19922012 г. той последователно е секретар, главен секретар и директор на областната
организация на Българския Червен кръст в Кюстендил. През 2013 г. издаде впечатляващото си
изследване „Време за грижи и доброта”, в което проследява задълбочено благотворителната дейност на
Българския Червен кръст-Кюстендил в края на ХХ и началото на ХХІ век ( 1990-2010).

Издава: Национален съвет на Българския Червен кръст
Дирекция “Връзки с обществеността, маркетинг, фондонабиране и издателска дейност”
Материали и графичен дизайн: Валя Горанова,
тел: 81 64 727, 81 64 866;
e-mail: pressoffice@redcross.bg
www.redcross.bg
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