
16 - 22 март 2016 г.
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Бюлетин
Висока оценка за работата на БЧК по проблемите на възрастните хора

София 
9-13 март 2016 г.

Резултатите от изпълнението на проекта „Повишаване информираността на 
обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права“ бяха 
проучени и документирани от експертен екип на Швейцарски Червен кръст в 
състав Андрю Хъмфрис - ръководител на екипа, Раиса Синелникова, Алфред Микус 
– фотограф и Алексей Яршевич – оператор.

Освен България, екипът ще посети Беларус и Босна и Херцеговина, където също 
се реализират подобни проекти. След оценка на резултатите във всяка една от трите 
държави, ще бъде извършен сравнителен анализ за изпълнението на проектите.

Участническият подход, прилаган в проекта „Повишаване информираността 
на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права“, 
спомага за активния живот на възрастните хора и намалява тяхната уязвимост. 
Затова експертите проучват постигнатото, чрез използване на участническия 
подход, включително и застъпничеството. Целта е да се прецени дали уязвимостта 
на възрастните хора е намалена чрез използването на участническия подход и да се 
изследва във всяка страна кои движещи сили и външни фактори, благоприятстват 
успеха на съвместната работа в общността чрез използването на участническия 
подход. Експертите трябва да установят научените уроци и добри практики, които 

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

Политики на местната общност по проблемите на възрастните хора

ще бъдат полезни за бъдещите ангажименти на Швейцарския Червен кръст по отношение на остаряването в добро здраве и 
на активния живот на възрастните хора. Резултатите ще бъдат използвани и от други партньорски европейски дружества на 
Червения кръст и от Международната федерация на ЧК/ЧП и ще се разпространяват по време на международни конференции 
или други събития. 

Проучването беше проведено по начин, който гарантираше, че гласовете на бенефициентите, на всички техни партньори 
и на заинтересованите страни ще бъдат поставени на преден план. За да се илюстрира и документира изследването, ще бъдат 
използвани цитати, лични преживявания, казуси, снимки и филмов материал.

Методиката на проучването включваше наблюдение на участниците, фокус групи, картографиране, интервюта, обучение 
и действия чрез прилагане на участнически подход. В България екипът посети областните организации на БЧК в Благоевград 
(гр. Гоце Делчев), Пловдив, Русе, Смолян и Ямбол.

Очаква се резултатите да бъдат оповестени в края на месец юли 2016 г.

П о  п р о е к т  „ П о в и ш а в а н е 
информираността на обществото по 
проблемите на възрастните хора и 
защита на техните права” БЧК организира 
кръгла маса, на която бяха разисквани 
п о л и т и к и  н а  м е с т н а та  о б щ н о с т, 
отнасящи се към хората от третата 
възраст. В обсъжданията участваха Раиса 
Синелникова, експерт от Швейцарския 
Червен кръст и представители на 

Ямбол
март 2016 г.

държавни, здравни и социални институции, на неправителствени сдружения и организации от областта.
Представители от целевата група на проекта презентираха пред участниците реализираните до момента инициативи в полза 

на възрастните хора, представиха положителните тенденции в процеса на прилагане на участническия подход в партньорство 
с институциите и неправителствените организации, ангажирани по темата.
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Русе
9 март 2016 г.

В работата на годишното общо събрание на областната червенокръстка 
организация участваха Стойчо Стойчев – член на НС на БЧК, и Митко Филипов 
– директор на БЧК-Ямбол. Делегатите приеха отчета за дейността през 2015 г. 
и отчетите на областната контролна комисия и на изпълнението на бюджета. 
Гласувани бяха план за изпълнение на основните насоки за работа и проекто-
бюджет за 2016 г.

Гости на събранието бяха чл. кор. проф. Христо Белоев – председател на 
общинския съвет на Русе, Спасимир Димитров – директор на дирекция „Обществен 
ред и сигурност“, директорът и зам.-директорът на РЗИ д-р Маргарита Николова 
и д-р Искра Генева, Стефан Марков – изпълнителен директор на „Каритас”-Русе и 

Работна среща с членове и доброволци на БЧК  

Ямбол
март 2016 г.

По инициатива на ръководството на едно от новоучредените дружества на БЧК към Клуба на инвалида в Елхово се проведе 
работна среща с членове и доброволци на местната структура на БЧК. Основната цел бе участниците да се запознаят подробно 
със структурната и организационната специфика в системата на БЧК, с функциониращите към момента дружества в отделните 
общини и с приоритетните дейности, които развиват.

В срещата участваха инж. Митко Филипов – директор на областната организация на БЧК, и специалистите Гергана Георгиева 
и Добриела Праматарова.

Присъстващите получиха повече информация по теми, представляващи интерес за тях - здравословно хранене и 
здравословен начин на живот, първа долекарска помощ и възможности за справяне с травми и злополуки при различни 
инциденти.

Като резултат от срещата бе постигната договореност да се организира поредица от срещи, дискусии и обучения по 
различни теми, с участието на доброволци от други дружества на БЧК в региона. По този начин ще се даде възможност да бъде 
повишен организационният капацитет на новото дружество и членовете му да се запознаят с добър опит в реализирането 
на дейности, насочени в подкрепа на уязвимите групи на местно ниво.

Всички партньори се обединиха около извода, че благодарение на съвместните усилия, в областта е създаден отворен модел 
на работа с възрастните хора, който води до постигане на трайни промени в местните общности и влияе върху качеството на 
живот на уязвимите.

Участници в кръглата маса – възрастни доброволци по проекта на БЧК, посетиха дома за стари хора в Ямбол и зарадваха с 
лакомства настанените в отделението за лежащо болни, а други се включиха в арт-ателие и заедно с домуващите изработиха 
красиви великденски сувенири.

Отчетни събрания

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

представители на други институции и организации. С поздравителни адреси областният управител доц. д-р Стефко Бурджиев 
и началникът на група „Планиране и превантивна дейност” ст. инспектор Ивелин Димитров пожелаха ползотворна работа 
на форума.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

„Не на агресията в училищна среда“

Кърджали
16 март 2016 г.

Дружеството на БЧК към Народно читалище „Христо Смирненски“ в Джебел 
организира дискусия на тема „Не на агресията в училищна среда“, в която се 
включиха представители на дирекция „Социално подпомагане“ и отдел „Закрила 
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„Хелфи”
Враца
15 март 2016 г. 

БМЧК стартира програмата “Хелфи” с посещение на доброволците Венелина 
Цветанова и Павел Тодоров в НУ “Иван Вазов”, където запознаха първокласниците с 
историята и приятелите на духчето Хелфи. Новопридобитите знания по първа помощ 
при ужилване и нараняване от удар бяха упражнени с помощта на забавни игри. 

На децата бяха раздадени лични “Хелфи” карти и стикери. 

Международен ден за борба с расовата дискриминация

Враца
20 март 2016 г. 

В обучение на тема „Превенция на ХИВ/СПИН“ се включиха 9 нови доброволци на БМЧК от областния град. Те се запознаха с 
историята на болестта и с теориите за нейната поява, с начините на предаване на вируса и с видовете тестове за наличието му.

Водещи на обучението бяха доброволките Радина Стоянова и Венелина Цветанова.

Шумен
21 март 2016 г.

Доброволци на БМЧК организираха акция по повод Международния ден за 
борба с расовата дискриминация, който се отбелязва на 21 март. Младежите 
се въплътиха в различни дискриминирани групи и изработиха плакати, които 
изобразяват еднаквостта между хората. Кампанията премина под мотото „Различията 
ни сближават”. Много граждани на Шумен се присъединиха към инициативата, като 
оставяха отпечатъци на ръце върху бял чаршаф - символ на необходимостта от 
подаване на ръка към различните.

на детето“, както и доброволци от червенокръстките дружества към центъра за обществена подкрепа, професионалната 
гимназия „Руска Пеева“ и СОУ “Христо Ботев“. Доброволката на БМЧК Жанет Гъдова запозна участниците в инициативата с 
възможностите доброволци на БМЧК да провеждат открити уроци по превенция на насилието в училищата, с цел намаляване 
на агресията, водеща до непредизвикан, злонамерен психически или физически тормоз.

Обучения
Враца
16 март 2016 г.

Доброволците на БМЧК от Младежкия авариен екип Никол Тончева и Иван 
Къндовски проведоха с осмокласниците от СОУ „Васил Кънчов” занимания по първа 
долекарска помощ. Участниците в занятието бяха особено активни и се справиха 
много добре с овладяване на новите за тях умения.

Видин
19 март 2016 г.

Във връзка с провеждането на ателиета по психосоциална подкрепа с ученици от 
4 и 8 клас, в рамките на програма „Партньори за социална промяна”, доброволци на 
БМЧК участваха в специализирано обучение за разнообразяване на традиционната 
учебна програма с групови игри за разпознаване на видовете емоции. Психологът 
Катя Алексиева – член на областната организация на БЧК и на ДЕРБАК – Видин, запозна 
участниците с конкретни техники за овладяване на емоциите при различни ситуации.

Ловеч
22 март 2016 г.

Доброволците Николай Георгиев и Павел Вълчанов от клуб Ловеч проведоха 
обучение на децата от първите класове в ОУ „Васил Левски” на тема „Как да окажем 
първа долекарска помощ”.  

Учениците се научиха да превързват рани и как да действат при изгаряния и при 
ухапвания от насекоми и влечуги. 
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На Международния ден за борба с расовата дискриминация, доброволците 
на БМЧК в Габрово проведоха симулативната игра „Островът”, в която участваха 
40 ученици от ОУ „Неофит Рилски”. Те бяха разделени на две племена, обитаващи 
остров, които говорят различни езици, имат различни култури на хранене и 
почти не комуникират помежду си. След като бреговете на острова са залети от 
приливна вълна, хората от едното племе са принудени да се заселят временно в 
планините, където се срещат с хората от другото племе. В резултат на наложилото се 
съжителство, двете племена трябва да измислят общо меню за хранене, съобразено 
със специфичните изисквания на всяко от тях. 

Ловеч
21 март 2016 г.

По повод Международния ден за борба с расовата дискриминация, доброволци 
на БМЧК проведоха сред младежите и учениците в града разяснителна акция „Що 
е дискриминация и начин на предотвратяване”. Те раздаваха брошури и стикери с 
информация към кои институции да се обърне човек при проява на дискриминация.

Враца
21 март 2016 г. 

Демонстрация по първа долекарска помощ

Във връзка с международния 
проект „Aces – every voice should be 
heard”, насочен към изграждането 
на солидарност и толерантност в 
отношенията на м ладите хора, 
доброволци на БМЧК проведоха 
демонстрация по първа долекарска 
помощ пред ученици и учители 
о т  п р и р о д о - м а т е м а т и ч е с к а т а 
гимназия „Акад. Иван Ценов” и пред 
представители на училища от Румъния 

Варна
март 2016 г.

Полезна среща

По повод Първа пролет и Световния ден на водата доброволци от БМЧК – Вълчи 
дол, организираха среща с пенсионерите от клуб „Приятели“. Младите червенокръстци 
направиха презентация за Световния ден на водата, който се чества всяка година на 
22 март. Целта му е да привлече внимание върху важността на водата за здравето и 
съмишленици за защитата на водните ресурси.

Доброволците предоставиха на възрастните хора информационни брошури за дейностите, които развиват и им осигуриха 
възможност да проверят кръвното си налягане при медицинска сестра от център „Домашни грижи“ на БЧК.

В проведената след играта дискусия, учениците обсъдиха как симулацията се отнася до ситуации в реалния живот и 
коментираха влиянието на културата върху поведението ни. 

Играта „Островът” е част от дейностите на БМЧК по проект „Малки уроци по толерантност от младежи към младежи”, 
финасиран от Младежка банка – Габрово

и Молдова, с които българските ученици работят заедно по проекта.
Проведената симулация включваше разиграване на сцена – сбиване и оказване на първа долекарска помощ на „ранените” 

и първа психологична помощ на „уплашените свидетели”. След демонстрацията доброволците на БМЧК представиха себе си 
и организацията, като наблегнаха на принципите на червенокръсткото движение, които повеляват помощ да се оказва на 
всички хора, които имат нужда от нея, без да се взима предвид социалния им статус, етническата принадлежност, религиозните 
убеждения, сексуалните предпочитания и т.н. 

Занятието продължи с кратък урок по оказване на първа долекарска помощ на пострадал в безсъзнание. 
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Д е с е т к и  х о р а ,  н а с т а н е н и  в 
териториалните поделения на ДАБ при 
МС в кв. Военна рампа и кв. Враждебна, 
се събраха за отбелязване на празника 
Ноуруз (Нова година). Тържеството, 
организирано със съдействието на 
Бежанско-мигрантската служба на БЧК и 
на Съвета на жените бежанки, протече с 
много музика, песни, танци и пролетно 
настроение. 

Ноуруз отбелязват  иранците, 

Отбелязване на Персийската Нова година

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Хасково
20 март 2016 г.

В навечерието на Персийската Нова година екип на областната организация на 
БЧК предостави на лицата, настанени в регистрационно-приемателния център в 
Харманли и в транзитния център в Пъстрогор, семейни хигиенни пакети и лекарства. 
Децата получиха лакомства и играчки.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ

НУЛЦ на БЧК, Долни Лозен
18 март 2016 г.

Гости на най-висшия форум на Водноспасителната служба на БЧК бяха доц. Стоян Андонов – председател на Националната 
комисия за водно спасяване и член на Националния съвет на Българския Червен кръст, генералният директор на БЧК доц.д-р 
Красимир Гигов, зам.-генералният директор Василка Каменова и главният секретар д-р София Стоименова, зам.-ректорът на 
Националната спортна академия доц. Николай Изов, Красимир Цонов - изпълнителен директор на фирма  „Спорт Депо” (Speedo), 
Божидар Славейков, представител на DHL, членове на националната комисия по водно спасяване. 

Делегати от 34 дружества в страната обсъдиха и приеха годишния отчет за дейността на Водноспасителната служба през 
2015 г. и плана за 2016 г. Подчертан бе приносът на доброволците за успешното реализиране на конкретни инициативи и 
събития и бе изразена благодарност към областните организации на БЧК във Варна, Стара Загора и Велико Търново за добрата 
работа при организирането на турнирите по водно спасяване за деца и младежи.

Ръководството на БЧК даде висока оценка на ВСС за цялостната й дейност и отправи благодарности към доброволния 
актив и към членовете на Националната комисия за водно спасяване.

Делегатско събрание 

афганистанците, кюрдите, жителите на Пакистан, Индия, Кашмир и на бившите съветски републики от Средна Азия. В арабските 
страни празникът се отбелязва като Ден на майката и пролетта.
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София, Витоша
21 март 2016 г.

По време на разходка на Витоша, двама чужденци, объркали пътя, попаднали в 
скален капан в местността Бистришко бранище. Преценявайки критичната ситуация 
и невъзможността да се измъкнат през трудно достъпния терен, заради съборени от 
вятъра десетки дървета, те търсят помощ от Планинската спасителна служба на БЧК.

Със съдействието на въздушните екипите на ЗК „Лев Инс“, спасителите от 
столичния отряд локализират туристите и ги качват на борда на хеликоптер-
линейка. Мъжете са превозени до долната станция на Симеоновския лифт, където 
са прегледани от лекар.

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ

Планинските спасители помогнаха на бедстващи туристи

Кърджали
март 2016 г.

Към дейността на БЧК за превенция на водния травматизъм при децата „Приятели 
с водата“ вече са се присъединили 90 ученици от СОУ „Хр. Смирненски“ в Черноочене 
и СОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Момчилград. През тази учебна година реализацията на 
програмата, подкрепена от РИО, вече обхваща учениците от три общини в областта. 

Обучителния модул осъществяват преподаватели от трите учебни заведения, под 
методическото ръководство и с участието на специалиста от областната организация 
на БЧК Пламен Латунов.

Обученията ще завършат с празник, по време на който децата ще демонстрират 
наученото за основните опасности при къпане и плуване и придобитите умения за 
оказване на помощ и самопомощ при инцидент във водата.

Бургас
март 2016 г.

Заключителния изпит за водни 
спасители на плувни басейни и водни 
паркове успешно издържаха 11 от 17 
участници в курса за водни спасители 
за открити водни площи и море. Те 
демонстрираха умения за извличане на 
пострадал при воден инцидент, плуване 
под вода, плуване с плавници, извличане 
с въже и други спасителни техники.

Ямбол
март 2016 г.

С приемен изпит стартира първият за 2016 г. курс за „Водни спасители на плувен 
басейн и водни паркове”, организиран от БЧК. Кандидатите се справиха успешно 
с изпитните нормативи за тази квалификационна степен и в продължение на 65 
учебни часа ще усвояват теоретични знания и практически умения свързани с 
водноспасителната дейност, техники и тактики за спасяване, както и първа помощ 
при воден инцидент. 

След успешно положен заключителен изпит, кандидатите ще получат документ 
за завършен курс, с право да работят на плувни басейни и водни паркове.


