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РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ
Предизвикателства пред ЕС и България при интеграцията на бежанците
София
21 януари 2016 г.

По инициатива на посолството на кралство Нидерландия, което наскоро пое председателството на Европейския съюз,
на Върховния комисариат за бежанците на ООН и на Българския Червен кръст, в централата на БЧК се проведе кръгла маса
на тема „Интеграция на бежанците в България: реалности и предизвикателства.”
Във форума участваха посланици на държавите от ЕС, Швейцария и Норвегия, Ивайло Калфин, вицепремиер и министър
на труда и социалната политика, Филип Гунев, зам.-министър на вътрешните работи, представители на ВКБООН, на
Представителството на Европейската комисия в България, на Държавната агенция за бежанците при МС, на Комисията по
предоставяне на убежище, на Столична община и на редица неправителствени организации.
Събитието бе открито с кратки експозета от Н. Пр. Toмас ван Оорсхот, извънреден и пълномощен посланик на Холандия в
България, от представителя на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България Роланд-Франсоа Вейл и от председателя
на Българския Червен кръст Христо Григоров.
Н. Пр. Toмас ван Оорсхот благодари на БЧК за любезното домакинство и подчерта, че мястото има символно значение,
тъй като Червеният кръст изпълнява голяма роля в справянето с предизвикателствата по бежанската тема.
„Фокусът на Холандия като страна, поела председателството на ЕС, е ориентиран към договорните отношения между
Турция и ЕС по темата, към намаляване на бежанския поток и към ясни законови отношения и солидарност между страните
от Съюза, с оглед на постоянното преместване на търсещите закрила лица. Всички страни са изправени пред различни
предизвикателства, задълбочени дебати се водят навсякъде. Интеграцията на бежанците е възможният начин за справяне със
сегашната ситуация. България, като транзитна страна, има конструктивен подход и ние високо ценим всичко, което правите
за справяне със ситуацията.” – бяха част от встъпителните думи на посланика.
Представителят на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България Роланд-Франсоа Вейл очерта цялостната
ситуация в световен мащаб с думите:„Над милион са хората, прекосили Средизмено море по всевъзможни начини, включително
и в инвалидни колички. Ситуацията на тези хора е изключително тежка и те просто искат да продължат живота си след като
получат международна закрила. Всички имаме нужда от нова визия за това как ще се случи интегрирането на тези хора. На
първо място е законовата страна на нещата, от която следва и регламентирането на техните задължения към съответната
страна, която изберат за свой дом. Процесът е обвързан и икономически, тъй като намерилите закрила би следвало вече
да започнат да допринасят за развитието на съответната държава, ставайки все по-независими. И последният, но не и на
последно място аспект, е тяхната културна и социална адаптация към новата среда. При липсата на някой от тези елементи,
интеграцията би била много трудна. Интеграцията е възможна навсякъде. В България също е възможна. Но за да стане
реалност, има нужда от общите усилия, воля, експертиза и подкрепа от всички нас.”
Българският Червен кръст изтъкна напредъка на правителството през 2015 г. с приемането на Националната стратегия
по убежище, миграция и интеграция, както и промените в Закона за убежището и бежанците, и призова да се пристъпи към
реализирането на Национален план за действие като следваща най-важна стъпка.
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Специално участие в кръглата маса взе зам. министър-председателят и министър на труда и социалната политика Ивайло
Калфин: „България прави много за бежанците си. Има и още много неща, които стоят пред нас и предстои да бъдат направени
– повече обучения и преквалификация, които да доведат до по-добра интеграция и заетост на бежанците. Трябва да се
разработи и механизъм за работа с непридружените деца, така че те да не напускат страната неконтролирано. За да можем
обаче ние и всяка една от останалите страни, да се справим ефективно с бежанската вълна, са необходими преди всичко
структурирани и целенасочени общи действия на ниво ЕС“– каза вицепремиерът.
Зам.-министърът на вътрешните работи Филип Гунев говори за настоящата ситуация и по-специално за ролята на
вътрешното ни министерство в справянето с липсата на работещ интеграционен механизъм към момента. „Интеграцията
е въпрос, свързан и с националната сигурност на една страна. Държавите от Източна Европа все още нямат разработени
механизми за справяне със ситуацията, за разлика от други страни, където голяма част от населението е с мигрантски характер.
Тук отново идва на дневен ред ролята на общините.”
Последва дискусия, в която активно участие взеха посланиците на Швеция, Гърция, Австрия и Хърватия, представителите
на Български хелзинкски комитет, Столична община, ВКБООН, БЧК и др.
Преди и след форума присъстващите имаха възможност да разгледат във фоайето на БЧК тематичната благотворителна
изложба „Животът на Хана”, реализирана по инициатива на ВКБООН и представяща трудния път на бежанеца.

Творческа съпричастност
София
24 януари 2016 г.
Интересна инициатива събра в
Интеграционно-информационния
център за бежанци към БЧК семейства
с деца от общността у нас и социални
консултанти, които работят с тях.
Малчуганите и техните родители
участваха в триптих-работилница
„Разкажи ми история” по проект
„Артистичното в нас”. По три различни
начина - чрез рисуване, моделиране с глина и чрез звуци те споделиха вълнуващи случки от своя живот.
Творческата среща бе организирана от Асоциация за бежанци и мигранти-България и от Бежанско-мигрантската служба
на БЧК.

МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА
Можем ли да намалим риска
София
25 януари 2016 г.
Екип от експерти на БЧК отговориха
на този въпрос с представянето на
резултатите от изпълнението на проект
„Подготвени заедно за бедствия, аварии
и кризи“, финансиран от Фонда за
реформи, свързани с гражданското
общество на Българо-швейцарската
програма за сътрудничество.
Целта на проекта е чрез доброволни
екипи да се повиши капацитетът за
реакция при бедствия, аварии и катастрофи в областите Видин, Монтана и Перник. Сформираните три екипа са преминали
подготовка за оказване на помощ на населението в кризисни ситуации. Проведени са и демонстративни учения, по време
на които получените знания и умения за спасяване и оказване на помощ на пострадало население след земетресение,
наводнение и при пожар са тествани в действие. Резултатите от разиграните симулации са част от проведеното обобщено
изследване за оценка на уязвимостта и на капацитета на населението за справяне и за преодоляване на последиците от
природни катаклизми и човешка дейност.
Генералният директор на БЧК доц. д-р Красимир Гигов поясни, че проектът е пилотен, но при интерес от страна на
държавата би могъл да обхване цялата страна. По думите му, за хората със специфични нужди - инвалиди, деца, възрастни,
са необходими специфични грижи, а ангажиментът на БЧК към тях е огромен. Сумата от около 380 000 лева по проекта е
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вложена именно в обучението на този контингент от населението, както и в създаването на структури на БЧК, които биха
могли да подпомогнат тези хора в случай на бедствие.
Председателят на БЧК Христо Григоров подчерта, че благодарение на отпуснатия финансов ресурс са отпечатани и 50 000
брошури „Бедствия, аварии и кризи. Как да намалим риска?“, които ще бъдат разпространявани безвъзмездно.
Представителят на Междинното звено на Българо-швейцарската програма за сътрудничество Йорданка Стоянова ясно и
точно заяви – „Гордеем се с този проект!”.
При представянето на обстойната презентация, ръководителят на проекта Николай Тодоров отправи благодарности към
МВР и по-конкретно към ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” за помощта и сътрудничеството.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
БЧК продължава раздаването на храни за нуждаещите се
Кърджали
20 януари 2016 г.
Въпреки неблагоприятните метеорологични условия, повече от 70 процента от правоимащите
в областта вече получиха полагащите им се хранителни продукти по Оперативна програма за
храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонда за подпомагане на
най-нуждаещи се лица.
В помощ на отговорниците на временните пунктове са десетки доброволци на БЧК, сред
които и кметове на малки населени места. Неоценимо е съдействието, което областната
червенокръстка организация получава и от повечето общински администрации, които
предоставят транспорт, за да може помощта да достигне до хората в най-отдалечените села.
Раздаването вече приключи в два от осемте временни пунктове – в Кирково и Чорбаджийско.
Организацията на работа във всички временни пунктове бе проверена и от регионалния
координатор на Агенцията за социално подпомагане Лилия Кирилова.

Верни на традициите
Ямбол
21 януари 2016 г.
Доброволци на общинската организация на БЧК, в партньорство с клуб на
пенсионера „Дълголетие”, организираха пресъздаване на традиционен ритуал по
повод Деня на родилната помощ - 21 януари.
С тази инициатива червенокръстците за пореден път засвидетелстваха уважение
и съпричастност към възрастните, които, верни на традициите, не пропускат да
изразят благодарност към хората, помогнали за раждането на нов живот.
Последвалата празнична програма, с участието на певческа група „Бяла роза”,
бе открита от Иванка Георгиева –председател на общинския съвет на БЧК-Ямбол
и от председателя на клуба на пенсионера Димитър Щерев, които поздравиха
участниците в ритуала.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Обучения
Шумен
2 януари 2016 г.
Доброволци на БМЧК преминаха обучение по първа долекарска помощ с
лектори Божидара Васкова- обучител от четвърто ниво и Теодора Петрова- обучител
от трето ниво. Младежите бяха запознати с общите принципи и с основните стъпки
в първата помощ, с медицинските спешни състояния и наранявания. По време
на практическите задачи доброволците имаха възможност да демонстрират
наученото и да задават въпроси, свързани с конкретни действия при оказване на
първа помощ на пострадал.
Издание на Българския Червен кръст
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Ямбол
януари 2016 г.
Опасностите за човешкия организъм след употребата на психоактивни вещества
обсъдиха с ученици от професионалната гимназия по строителство и геодезия
„Кольо Фичето” доброволци на БМЧК. Представени бяха групите психоактивни
вещества, същността и въздействието на всяко от тях върху здравето на човека,
ефектът и рисковете при употребата им.
Кърджали
25 януари 2016 г.
Деветокласници от професионалната гимназия„Руска Пеева“ в Джебел и техните
класни ръководители получиха основни знания за Червения кръст. Водещият на
обучението Елена Георгиева пренесе своите връстници в далечната 1859 година
и в битката край Солферино и ги запозна с основните дейности и направления, по
които работи БМЧК.
Ямбол
януари 2016 г.
Доброволци, обучени по програма „Партньори за социална промяна”,
подкрепена от фондация „Велукс”, която има за цел намаляване на уязвимостта
на децата и младите хора в България, стартираха своите първи ателиета по
психосоциална подкрепа в училищата в Ямбол. Децата имаха възможност да се
запознаят с темите Емоции, Стрес и Взаимоотношения. В зависимост от спецификата
на материала, темите бяха представяни чрез активното участие на учениците в
дискусии, казуси и ролеви игри. В края на всяко ателие, с помощта на различни интерактивни методи, бе търсена обратна
връзка за ефекта от заниманията.
Темите са съобразени с възрастовите особености на участниците и са свързани с общуването в приятелските им кръгове
и с мястото им сред останалите хора.
До момента са проведени обучения в ОУ„Любен Каравелов”, в математическата гимназия„Атанас Радев” и в професионалната
гимназия по икономика „Г. С. Раковски”.
Ловеч
януари 2016 г.
С лекция „Агресията в училище” доброволките на БМЧК от клуб Ловеч Иванета
Данаилова и Поля Пенчева гостуваха на учениците от ІХ клас в професионалната
гимназия по механо-електро техника в града.
Момчетата и момичетата бяха запознати с основните причини за агресията в
училище, със симптомите на агресивност и с начините за реакция в такава ситуация.
Обучението е част от програма за мониторинг и превенция на насилието в
училище, инициирана по повод Световния ден за борба с тормоза в училище,
популярен като „Ден на розовата фланелка”. Всяка година, в последната сряда
на февруари, участниците в инициативата се обличат в розови дрехи, за да
символизират своята позиция.

Отчетна кампания
Добрич
19 януари 2016 г.
Делегатите на годишното общо
събрание на клубовете на БМЧК в
областта приеха единодушно отчета за
дейността на младежите през 2015 г. и
плана за работа през 2016 г.
Гости на събранието бяха Добри
Драгнев – председател на областната
организация на БЧК, Любомир Сивков –
ръководител на Центъра за обществена
подкрепа към БЧК, щатни специалисти
от секретариата на ОС на БЧК - Добрич.
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Габрово
20 януари 2016 г.

присъстваха 55 делегати. Те приеха
отчета за дейността през изминалата
календарна година и гласуваха плана
за работа през 2016 г.
Гости на събранието бяха Мария
Христова - председател на Оперативно
бюро на БМЧК, инж. Живко Дишков –
директор на областната организация
на БЧК в Пазарджик и Петър Петров
- главен специалист „Организационно
развитие” в дирекция „БМЧК”.

Видин
21 януари 2016 г.

Кърджали
22 януари 2016 г.
Форумът на клубовете на БМЧК
премина в две сесии - отчетна и изборна.
В първата беше представен отчет за
работата през 2015 г. и бяха споделени
мнения за реализираните инициативи
и за партньорската подкрепа през
годината. По време на втората сесия,
поради овакантен мандат, се проведе
гласуване за нов областен координатор
на БМЧК. Избрана бе Маргарита Горанова
от клуба към природоматематическата
гимназия„Акад. Иван Гюзелев”в Габрово.
Делегатите приеха план за дейностите
през 2015 г.
Гости на събранието бяха зам.областният управител Иглика Иванова,
д-р Георги Шандурков – председател на
областната организация на БЧК, Стефан
Стойчев – директор на БЧК – Габрово, д-р
Николай Пенчоков – директор на РЗИ и
представители на други институции и
организации.
Пазарджик
21 януари 2016 г.

На общото събрание на клубовете
на областната младежка организация
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Гости на общото отчетно събрание
на к лубовете на младежката
червенокръстка организация бяха
директорът на областната организация
на БЧК Жана Чакърова-Шукерска и
Борислав Казълов - координатор на
клуб „Добро сърце“ към СОУ „Васил
Левски“. На форума, в качеството си на
делегат, присъстваше и председателят
на Проверителна комисия на БМЧК
Никола Ригов.
С мултимедийна презентация,
зам.-областният координатор Елена
Георгиева представи разностранната
дейност, реализирана от доброволците
на БМЧК през 2015 г. Осъществени са
119 обучителни модули с ученици на
различни теми, седем доброволци от
областната организация са участвали
активно в подготовката и провеждането
на летни лагери за деца от центровете
за социални услуги, деца-бежанци и
деца със специални образователни
потребности на национално ниво,
организирани и проведени са
фондонабирателни и дарителски
кампании в подкрепа на деца в риск.
Делегатите приеха отчетния доклад
и плана за работа през 2016 г.
Ж ана Чак ърова благодари на
доброволците за новаторството и
ентусиазма, с които постигат все повисоки резултати, а Никола Ригов
отбеляза, че малко организации в
страната могат да отчетат толкова
резултатна социално-помощна и
здравно-просветна дейност.

Доброволците на БМЧК отчетоха
дейностите, реализирани през 2015 г.
и избраха за делегати на Националния
събор на БМЧК областния координатор
Веселка Весова и Лора Иванова. И
двете са възпитанички на видинската
природо-математическата гимназия
„Екзарх Антим I”.
Враца
23 януари 2016 г.

Делегати от клубовете на БМЧК във
Враца, Зверино и Борован отчетоха
дейността на младежката областна
организация през 2015 г. Гости на
о б щ ото с ъ б р а н и е б я х а Ге р га н а
Михалчева - директор на ОС на БЧК,
Петя Илиева - ръководител на клуба
на БМЧК в Зверино. Приет бе план за
работата през 2016 г. и бяха проведени
избори за довършване на мандата
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Бюлетин
на зам.-областните координатори, за
делегат и подгласник на Националния
събор на БМЧК.

Приет беше и амбициозен план за
работа през 2016 г., в който са включени
множество обучения, срещи и прояви по
всички приоритетни за организацията
дейности.

Пловдив
23 януари 2016 г.

Гости на форума на БМЧК бяха д-р
Христо Паунов – зам.-председател на
областната организация на БЧК, Таня
Георгиева – директор на БЧК – Пловдив,
Станимир Бояджиев – зам.-председател
на БМЧК и Диляна Димитрова – експерт
в дирекция „БМЧК”.
В отчета за дейността през изминалата
година бяха отразени постиженията,
достигнати чрез осъществяване на
редица дейности, насочени към младите
хора, и множество обучения, кампании,
благотворителни акции, превантивни
инициативи и малки проекти. Приет
бе план за работа за 2016 г., акцент в
който са усилията за намаляване на
социалната и здравната уязвимост на
децата и младите хора.
София
24 януари 2016 г.

ВеликоТърново
25 януари 2016 г.

Гости на отчетното общо събрание
на клубовете на БМЧК в столицата
бяха проф. Здравко Маринов – зам.председател на БЧК и председател на
Столичната организация, д-р Славита
Джамбазова – зам.-генерален директор
на БЧК, Петранка Недялкова – директор
на Столичната организация на БЧК,
Деница Баръмова-Кънева - директор на
дирекция „БМЧК”.
Координаторът на БМЧК за София
Мария Христова представи експозе на
отчета за дейността на организацията
през 2015 г., придружено с богат снимков
материал. В анализа си тя отчете както
постиженията, така и трудностите
и слабостите, които младежите е
трябвало да преодоляват през годината.
Описаните в отчета акции и кампании
бяха високо оценени от делегатите
и гостите на форума. Проф. Здравко
Маринов, д-р Славита Джамбазова,
Петранка Недялкова и Деница Баръмова
поздравиха доброволците за успехите и
за способността им точно да виждат
проблемите и своевременно да намират
път за решаването им.

На своето общо събрание БМЧК
отчете многобройни полезни
инициативи, организирани в областта
през изминалата година. Доброволците
са учредили и два нови клуба - в Горна
Оряховица и в Полски Тръмбеш. През
2016 г. те ще продължат с традиционните
си фондонабирателни кампании около
големите християнски празници, ще
популяризират кръводаряването, ще
се включат активно в обученията по
първа долекарска помощ. Предстои
р а з ш и р я в а н е и о б о гатя в а н е н а
инициативите за превенция на ХИВ/
СПИН.

БЛАГОДАРНОСТ
Велико Търново
20 януари 2016 г.
В писмо до директора на областната организация на БЧК Димитър Русев,
областният управител на Велико Търново проф. Пенчо Пенчев изказва благодарност
за активното участие на служителите и доброволците на БЧК при справянето с
усложнената зимна обстановка в региона.
„Благодаря Ви за пълното съдействие при овладяването на тежката ситуация,
възникнала вследствие на обилен снеговалеж и ниски температури! Вашите
служители доказаха за пореден път, че са професионалисти!
Сигурен съм, че ще продължим съвместното си сътрудничество.” – се казва в
писмото.
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