Бюлетин

19 - 25 август 2015 г.

РАБОТА С БЕЖАНЦИ
Представител на Австрийски Червен кръст посети бежански центрове
Хасково
19 - 21 август 2015 г.

Д-р Бернхард Шнайдер, ръководител направление „Миграция и правни въпроси”
- Австрийски Червен кръст посети Хасковска област. Той бе придружаван от
Мариана Стоянова, програмен мениджър на Бежанско-мигрантската служба при
Български Червен кръст. Целта на посещението бе запознаване с миграционната
обстановка в България, както и проучване ситуацията в приемателните центрове
на Държавната агенция за бежанците (ДАБ).
Минка Мечеринкова, директор на ОС на БЧК, запозна госта с дейностите на
областната организация и разясни спецификите на работа с лица търсещи и
получили закрила. В регистрационно-приемателния център на ДАБ в Харманли д-р
Шнайдер се срещна с директора Йордан Малинов и подробно обсъди възможности
за оказване на хуманитарна помощ, особено по отношение на снабдяването с
лекарства за медицинските кабинети на центъра.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
„Два пъти Коледа”
Добрич
август 2015 г.
Добричката областна организация на БЧК получи дарение по българошвейцарската програма „Два пъти Коледа”, от което бяха подготвени 800 пакета с
дрехи, играчки, учебни, канцеларски и хигиенни материали, домакински предмети и др.
Съгласно правилниците на БЧК за получаване и предоставяне на хуманитарни помощи,
те бяха предоставени на нуждаещи се семейства с деца в ученическа възраст.

Хранителни пакети
Добрич
август 2015 г.
Областният съвет на БЧК раздаде хранителни пакети на над 300 души от
75 домакинства от община Добрич, предимно възрастни хора с ниски доходи,
многодетни семейства, хора в неравностойно положение и безработни без приходи.
Помощите от над 573 кг хранителни продукти бяха получени в началото на лятото
от Фондация „Българска хранителна банка”.

ПАРТНЬОРСТВО
Копривщица
7 - 9 август 2015 г.
Областният съвет на БЧК - София област, начело с председателя д-р Валентин
Пеев, директорът Диана Андреева и служителите Светла Траянова, Розалия Иванова
и Росен Василев участваха активно в подготовката на ХI-ия Национален събор на
народното творчество – Копривщица 2015.
НС на БЧК осигури 20 хиляди бутилки с минерална вода, както и легла, чаршафи,
одеяла, шалтета и палатки за настаняване на участниците в събора.
Младите доброволци от Копривщица, подкрепени от своите приятели от Годеч и Пирдоп, разпънаха шатра до централната
естрада с рекламни материали на БЧК и Община Копривщица и проведоха фондонабирателна акция.
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
БМЧК - Пазарджик проведе фондонабирателна акция „Успение Богородично”
Пазарджик
15 август 2015 г.
На големия християнски празник
„Успение Богородично” доброволците
на БМЧК проведоха фондонабирателна
акция. Екипите, разположени пред три
църковни храма в областния град –
„Света Богородица”, „Свети Георги” и
„Света Петка”, събраха общо 1 797,71
лв., които ще бъдат предоставени на
БМЧК - Пазaрджик за работа с деца в
риск.

Обучение по първа помощ
Монтана
20 август 2015 г.
Доброволците от БМЧК - Лом проведоха обучение по първа помощ за децата
от центъра за настаняване от семеен тип “Нов дом - нов шанс”. Малчуганите се
запознаха и с правилата за обаждане на телефон 112, като под формата на игра
всяко от тях имаше възможността да влезе в ролята на съобщаващ за различно
бедствие. За усърдието си те получиха оборудвана кутия с всички необходими
материали за оказване на първа долекарска помощ. Обучението е част от проект
“ДЕТЕТО” в рамките на програма „Партньори за социална промяна” на БМЧК,
финансирана от Фондация „Велукс”.

„Здрави малки активисти”
Монтана
август 2015 г.
Доброволци от БМЧК - Монтана, работещи по проект „Здрави малки активисти”
на програма „Партньори за социална промяна”, финансирана от фондация „Велукс”
продължиха и през лятото обучителните ателиета за здравословни навици. Те
проведоха летни занимателни игри на открито с децата от Второ СОУ “Никола
Вапцаров” в Монтана и сформираха нов клуб на БМЧК “Здравословно хранене”,
който ще продължи да разпространява получените знания сред учениците и през
следващата учебна година.

ЮБИЛЕЙ
Заслужено признание
Добрич
август 2015 г.
В Художествената галерия в града бе открита юбилейна изложба на
художника Тодор Балев, дългогодишен доброволец на Българския Червен кръст.
Тя се организира по повод неговата 80-годишнина и 60 години творческа
дейност. Служители и доброволци на областния съвет на БЧК в Добрич уважиха
с присъствието си тържеството на известния художник, а директорът на
секретариата Артюн Еринозов му връчи почетна грамота.
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Добри практики
Търговище
25 август 2015 г.
Областната организация на БЧК посрещна делегация от Румънския Червен кръст
– Област Дъмбовица. Служителите и доброволците обмениха добри практики в
областта на готовността за бедствия, организирането на обучителни лагери за
доброволци и подновиха споразумението за сътрудничество между двете структури,
което датира от 2009 г.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ
“BEACH RESCUE” 2015
к.к. Слънчев бряг
20 август 2015 г.

Във втория Открит турнир за действащи спасители “BEACH RESCUE” 2015 премериха сили 52-ма участника, разпределени
в 13 отбора. Състезателите показаха своите професионални умения за спасяване при водни инциденти в три дисциплини:
тичане-плуване-тичане, спасяване на давещ се със спасителен буй и отборно спасяване на давещ се със спасително въже.
На първо място се класира отбора на Китен-юг.
Турнирът се организира от „Водноспасителна служба” (ВСС) на БЧК и ОС на БЧК – Бургас, а наградите бяха осигурени от
SPEEDO, DHL и „Девин” АД.
Гости на събитието бяха представителят на НС на БЧК и председател на Националната комисия по водно спасяване доц.
Стоян Андонов, директорът на Водноспасителната служба при БЧК Антон Налбантов, управителят на плаж „Какао” Кирил
Спасов.

IN MEMORIAM
На 18 август 2015 г. ни напусна Петър Иванов Цвятков (1928-2015) от Свищов - един човек, чиито живот
бе отдаден на Водноспасителната дейност към БЧК – Велико Търново.
Воден спасител и инструктор по водно спасяване повече от 40 години, той е спасил от удавяне 24 човека
и е обучил стотици деца да плуват. Участвал е във всички 58 преплувания на река Дунав. Майстор на спорта
по плуване. Той е и първият съдия по футбол в град Свищов в Б група.
На тържественото честване на 50-годишнината от създаването на Водноспасителната служба през 2014
г. той бе награден за своята дългогодишна дейност като инструктор по водно спасяване към БЧК.
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!
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