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ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ
БАН И БЧК почетоха паметта на Иван Евстратиев Гешов
София
11 март 2016 г.
С панихида Българският Червен кръст и Българската академия на науките
почетоха паметта на големия български държавник, политик, учен, благодетел и
дарител Иван Евстратиев Гешов. За църковната церемония в храм „Света София”
дойдоха председателят на БЧК Христо Григоров, акад. Стефан Воденичаров,
председател на БАН, директорът на Научния архив на академията д-р Валери
Кацунов доброволци на младежката червенокръстка организация, служители на
БЧК и много граждани.
В завещанието си, написано година преди смъртта му, Иван Гешов настоява
ежегодно да му бъде отслужвана панихида от виден свещенослужител, който
да изнася и реч пред присъстващите в храма за милосърдието и за любовта
към ближния, за дълга към отечеството, за сговора между българите, за мира и
приятелството между балканските народи.
Председателят на БЧК Христо Григоров припомни, че държавникът повече от 25
години е бил председател на Българския Червен кръст и почти толкова на Българската
академия на науките. Той подчерта, че с организирането на благотворителни акции
и с многократните си лични дарения за различни благотворителни каузи, Иван
Гешов трябва да бъде пример за всички българи и най-вече за младото поколение.
Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров допълни, че Гешов е направил закона за БАН така, че от Българско книжовно
дружество да стане Българска академия на науките и е най-големият дарител на академията.
БЧК и БАН възстановиха традицията за отслужването на панихида през 2012 г.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Отчетни събрания
Смолян
9 март 2016 г.

В редовната сесия на общото събрание на областната червенокръстка
организация участваха д-р Славита Джамбазова – зам.-генерален директор на БЧК,
д-р Тенчо Тенев – председател на Етичната комисия към НС на БЧК, Гергана Малинова
и Светла Асенова от регионалната дирекция „Социално подпомагане”.
Форумът прие отчет за дейността през 2015 г. и отчет на контролната комисия,
план за работа през 2016 година.
За довършване на овакантения мандат, делегатите единодушно избраха за
председател на БЧК – Смолян, Марияна Иванова, дългогодишен член и член на
областния съвет на организацията.

София
10 март 2016 г.
Гос ти на общото с ъбрание на
Столичната организация на БЧК бяха
Христо Григоров – председател на БЧК,
д-р Валентин Пеев - зам. председател
на БЧК, зам.-генералните директори д-р
Славита Джамбазова, Василка Каменова
и д-р Надежда Тодоровска, главният
секретар на БЧК д-р София Стоименова,
представители на столичното управление
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ПБЗН. В поздравителен адрес началникът на Регионалния инспекторат по образование Ваня Кастрева заяви съпричастност към
хуманитарната дейност на организацията и удовлетвореност от активното партньорство с нея.
Отец Ангел Ангелов, предстоятел на храм „Света София”, благослови присъстващите и поздрави всички червенокръстци за
сторените от тях добри дела.
Председателят на Столичната организация на БЧК проф. Здравко Маринов представи в експозе дейността през 2015 г., богато
илюстрирана с мултимедийна презентация. Младите червенокръстци Жана Калинова, Самуил Главчев и Валентин Олимпиев
разказаха за извършеното от доброволците на БМЧК-София, които са вече 718 на брой и са организирани в 38 клуба.
За успешна дейност през изминалата година говорят цифрите в отчета – 4 199 души са подпомогнати са с храни, дрехи и парични
средства, 44 абитуриенти-сираци са получили стипендии по програма „С тениска на бала”, 1 463 са дарилите безвъзмездно кръв,
привлечени с промоции от младежи-доброволци. С проектите, по които работи столичната организация са обхванати над 4 300
ученици от 41 училища. Над 4 830 са децата, получили знания по водно-спасителен минимум. В ученическите екипи по първа
помощ са организирани над 250 ученици от 52 училища. Младежкият авариен екип е сред най-добрите в страната.
Изказванията на делегатите бяха обединени от общото чувство на удовлетвореност от извършеното и на гордост от призванието
да са червенокръстци.
Форумът прие бюджет и план за работа през 2016 г.
На частичен избор за нов член на СС на БЧК беше избран Антон Борисов.
В своето приветствие председателят на БЧК Христо Григоров даде отлична оценка за активната и всеобхватна дейност на
най-голямата организация в структурата на БЧК и изрази увереност, че нейните служители и доброволци ще продължат успешно
да реализират хуманната мисия на Червения кръст в столицата.
София
10 март 2016 г.

Гости на годишното отчетно събрание на областната организация на БЧК –
София, бяха председателят на БЧК Христо Григоров, Анета Янакиева – член на НС
на БЧК и член на СС на БЧК, зам.-генералните директори д–р Славита Джамбазова,
Василка Каменова и д–р Надежда Тодоровска, зам.-областният управител на София
област Емил Атанасов, кметът и зам.-кметът на община Драгоман, зам.-кметът на
Годеч, представител на общинското ръководство на Костинброд и Маргарита
Божкова – директор на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в Сливница.
След докладите всички гости споделиха задоволство от цялостната и ефективна
дейност на организацията и изразиха подкрепа за бъдещи прояви.
В поздравлението си към форума председателят на БЧК Христо Григоров оцени
като отлична работата през изтеклия период и отправи специална благодарност
към доброволците на БМЧК, към местната и държавната власт, към партньорите,
към бизнеса и медиите за оказаната подкрепа.

МЕЖДУНАРОДНА ИНИЦИАТИВА
“Извърви километър в нейните обувки”
София
13 март 2016 г.
За четвърта поредна година се
проведе кампанията „Извърви
километър в нейните обувки“, в която
мъже обуват дамски обувки на висок
ток, за да привлекат общественото
внимание върху проблема с
насилието над жени. Организатори на
тазгодишното издание бяха Българският
Червен кръст, Информационното бюро
на Европейския парламент, Българският фонд за жените, Съветът на жените бежанки в България, Българският хелзинкски
комитет и Фондация “Ресурсен център - Билитис”, с подкрепата на One Billion Rising.
Отново бяха поканеии мъже да кажат “Не на насилието!”, както и да изразят солидарността си с пострадали жени. По
данни на Агенцията за основните права на ЕС от 2014 г. 28% от жените в България са били жертва на насилие, но повече от
половината анкетирани не знаят, че съществуват специализирани институции и услуги в защита на пострадалите. Във фокуса
на събитието беше Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, която
България все още не е подписала и ратифицирала.
Въпреки лошото време, каузата бе подкрепена от редица случайни минувачи, както и от репортери на БНТ, които също се
качиха на токчета. Към събитието се присъедини и рок певецът Тома, който сподели, че искрено приветства идеята и застава
твърдо зад каузата.
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СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
За още по-резултатно и пълноценно обучение
София
7-11 март 2016 г.
Лектори по първа помощ от София
и от страната участваха в курс за
обучители на обучаващи, който се
проведе в Секретариата на НС на БЧК.
Курсът е финансиран от Глобалния
Референтен център по първа помощ на
МФЧК/ЧП – Париж, по предложение на
дирекция Социално-здравна политика на БЧК.
Основната цел на заниманията бе тестване на нова методика за обучение на преподаватели по първа помощ, с оглед
подобряване ефективността на обучителите и на техните комуникационни умения за развитието на пълноценни и позитивни
учебни взаимоотношения с обучаемите.”
Фасилитатори на курса бяха международните обучители г-жа Деан Стори от Канадския Червен кръст и д-р Ауал Мохамад
от Червения кръст на Нигерия.
„Впечатлена съм от нивото на подготовка на курсистите, с които се срещнах. – сподели г-жа Стори. - Вие правите абсолютно
всичко необходимо, за да бъде успешно и резултатно обучението по първа помощ. Смятам, че вашите преподаватели са
изключителни професионалисти и работят с огромно желание. Това, което мога да препоръчам е подобряване на някои от
техниките и включването на повече дейности, ориентирани към обучаващите се.”
Координаторът по първа помощ на Нигерийския Червен кръст д-р Мохамад допълни: „Ние сме тук, за да ви подкрепим. Смятам
че бихте могли да подобрите методологията, по която работите в момента. Сега тя е прекалено централизирана. Би било добре
да има повече взаимодействие между двете страни, базирано на вече придобития опит на участниците в обучението.”

Първа долекарска помощ на работното място
Кърджали
март 2016 г.
По искане на собственика на „Шахинлер-България“ ООД, шивачки от фирмата за
мъжка мода и спортно облекло преминаха основен курс по първа долекарска помощ
на работното място. По време на обучителния модул, представен от лектора на ОС
на БЧК д-р Атанас Митков, работничките получиха знания за предотвратяване на
развитието на евентуални рискове за здравето си при инциденти в работната среда,
придобиха и практически умения, свързани с конкретни наранявания в пряката им
дейност - порязвания, кръвотечения и загуба на съзнание.
След успешно попълнени тестове, участничките в обучението получиха
сертификати и учебни помагала.

По повод Международния ден на жената
Търговище
4 март 2016 г.
Доброволци от групите за самопомощ, сформирани по проект „Повишаване
информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране
за техните права”, по повод 8 март приготвиха за самотно живеещи възрастни дами
пакети с почерпка за празника.
Шумен
11 март 2016 г.
Пенсионерското дружество към БЧК „Вдовици и вдовци“ организира за своите
членове празник по случай 8 март. Тържеството бе и повод да се връчи приза „Жена
на годината” и да бъдат поздравени с песни, танци и подаръци всички рожденици
от януари до март.
Всички празнуващи получиха изработени от доброволци на БМЧК поздравителни
картички.
Издание на Българския Червен кръст
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Благотворителност
Видин
7-9 март 2016 г.
Областната организация на БЧК предостави на 8 общини в областта 7 344 пакета бисквити. Дарението е от частно лице и
е предназначено за подпомагане на социално слаби хора.
На 12 институции за деца в региона бяха разпределени 20 вида хранителни продукти, получени от Българска хранителна
банка.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Нов клуб на БМЧК
Шумен
9 март 2016 г.
В Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ бе учреден клуб
на БМЧК. Единадесет студенти от специалността „Социална педагогика“ заявиха
желание да се занимават с доброволчество и да промотират каузите и дейностите
на младежката организация. Клубът се казва „Студентски”, а за клубен координатор новите доброволци единодушно избраха
Миглена Илиева. Приет бе и план за дейността на клуба до края на годината.

Работна среща
Кърджали
9 март 2016 г.
Координатори и членове на клубовете на БМЧК от Кърджали, Момчилград,
Ардино и Крумовград се събраха на работна среща, по време на която бяха обсъдени
възможности за кандидатстване към Фонда за подпомагане на дейностите на БМЧК
„Мисли глобално, действай локално”.
Разгледани бяха силните и слабите страни в работата на клубовете и тяхното бъдещо развитие, свързано с повишаване на
капацитета на доброволците, осигуряването на финансова подкрепа при планиране и реализиране на дейности и постигане
на устойчиви резултати.
В края на работната среща младите доброволци обмениха идеи за отбелязване на 95-годишния юбилей на БМЧК и мястото
му в планираните до края на годината инициативи.

Програма „Хелфи“
Добрич
11 март 2016 г.
И доброволците на БМЧК – Добрич, стартираха обучението на деца от
началното училище как да си помагат един на друг при беда. При първата среща
четвъртокласници от ОУ „Христо Смирненски“ се научиха как да се предпазват от
ухапвания на насекоми, запознаха се с видовете превързочни материали и на кого да
се обадят при спешна ситуация. Програмата е разработена с подкрепата на Австрийски младежки Червен кръст и е насочена
към най-малките ученици. Духчето Хелфи по забавен начин ще им помага те да помагат на другите.

Полезно приятелство
Разград
март 2016 г.
Интересни и полезни съвети за оказване на първа помощ при нараняване
получиха малчуганите от група „Приказка” при детска градина „Лудогорче”. За това се
погрижиха техните приятели Анна и Преси – доброволци на БМЧК. С голямо старание
децата участваха в практическите упражнения, по време на които се научиха как се
прави превръзка и как се спира кръвотечение от носа.
Екипът на БМЧК получи от учителите благодарност за сътрудничеството, а от децата – подарък за новото приятелство.
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МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА
Партньорско занятие
Варна
март 2016 г.
Директорът на РУ ПБЗН комисар
Тихомир Тотев покани служители на
областната организация на БЧК и
членове на ДЕРБАК, който е надежден
и сигурен партньор по време на
бедствие, за да се запознаят с видовете
пожарогасители и работата с тях.
Участниците имаха възможност да
упражнят знанията си на специално
инсцениран за обучението пожар.

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ
Проверка на човещината
Рила планина
8 март 2016 г.

В необичайно, различно и нехарактерно събитие участваха 14 спасители
от Планинската спасителна служба на БЧК. Те помогнаха на момче, приковано
на инвалидна количка, заради претърпян инцидент, да стигне на връх
Мусала, заедно с него преживяха емоцията и усещането за свобода на 2925
м надморска височина и го свалиха невредимо долу – пак там, сред хората.
За планинските спасители този ден бе също ден на изпитание, ден за
проверка на готовността на човек да помогне на друг човек.
Издание на Българския Червен кръст

Дирекция “Връзки с
обществеността и фондонабиране”
Материали: Валя Горанова
графичен дизайн: Майя Маслинкова
Тел: 81 64 721, 81 64 866
e-mail: pressoffice@redcross.bg
www.redcross.bg
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