Бюлетин

6 - 12 април 2016 г.

Председателят на БЧК – посланик на дарителството
На официална церемония Организационният комитет на националните награди
„Евлогий и Христо Георгиеви за принос към българското общество в областта на
образованието, дарителството и бизнеса“ връчи статут на посланик на добра воля
на председателя на БЧК Христо Григоров.
БЧК е партньор на инициативата в памет на големите български дарители и
общественици. Сред номинираните за посланици бяха проф. Анастас Герджиков,
ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Христо Мутафчиев,
председател на САБ, Светлана Василева, изп. Директор на Нова телевизия,
продуцентите Магардич Халваджиян и Димитър Митов, икономистите Красен Станчев
и Георги Ганев, проф. Христо Глушков, автор на биографична книга за Евлогий и
Христо Георгиеви и др.
На 24 май 2016 г. в аулата на Софийския университе ще бъдат обявени избраните
сред номинираните и ще бъдат връчени трите награди за принос в образованието, дарителството и бизнеса. БЧК също е
номинирала за награда един от най-щедрите си дарители.
София
12 април 2016 г.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВИ ДЕЙНОСТИ
„Великден за всеки. Дари празник на баба и дядо“
Продължава кампанията за набиране на средства за подпомагане на социалнослаби възрастни хора по случай
Великден.
Русе
8 април 2016 г.
Във връзка с кампанията „Великден за всеки. Дари празник на баба и дядо“
служители от секретариата на ОС на БЧК – Русе проведоха работни срещи с
представители на 7-те общини на територията на областта. Бяха уточнени параметрите
на кампанията, идентифицирани бяха пенсионерските клубове, изяснени бяха местата
за поставяне на касички за събиране на дарения, срока за отчитане и комисиите за
преброяването на събраните средства.

Международен ден на здравето
Ямбол
6 април 2016 г.
По предложение на Надка Александрова, председател на дружеството на БЧК
към „Спортен клуб на инвалида - Ямбол 99”, в Комплекса за социални услуги за деца
и възрастни се проведе базово обучение по първа помощ за хора със специфични
потребности. Инициативата съвпадна с отбелязването на 7 април – Международен
ден на здравето и празник на здравния работник.
Основната цел бе участниците да се запознаят с основните принципи и да
придобият базови умения за оказване на първа помощ при различни травми до
пристигането на специализиран екип. Водещият обучител Добриела Праматарова –
специалист„Първа помощ” в БЧК – Ямбол, беше съобразила лекцията със спецификата
на аудиторията и използва подходящи методи за визуализация и демонстриране.
По време на обучението, 23-ма участници имаха възможност да задават въпроси и да споделят различни ситуации, при които
са се оказали в ролята на спасители и са успели да помогнат на пострадали.
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Видин
7 април 2016 г.
Във връзка с Международния ден на здравето фондация „Подкрепа за
реализация”, в партньорство с БЧК – Видин, организира спортен празник за децата
от две детски градини. След награждаването на победителите, малчуганите участваха
във викторина с награди.
Добрич
7 април 2016 г.
Служители и доброволци на БЧК и БМЧК - Добрич се включиха в общоградския
празник в деня на здравето. В импровизиран пункт – „Промоция здраве“, под
ръководството на медицинско лице, на желаещите беше измервано кръвното
налягане и кръвната захар. Доброволците направиха демонстрация по оказване
на първа долекарска помощ и раздаваха здравноинформационни материали. На
събитието присъстваха кметът на Добрич Йордан Йорданов и председателят на
ОС на БЧК Добри Драгнев.
ОС на БЧК Добрич оказа помощ и при провеждането на маратона, организиран от Община Добрич, под надслов „Бъди
здрав“. В него взеха участие 36 състезатели от различни възрастови групи - от 7 до 56 годишна възраст.
Монтана
7 април 2016 г.
По повод Международния ден на здравето, доброволци от специализираните
екипи по първа помощ от Монтана организираха информационна шатра, в която, с
много презентации, с беседи и демонстрации, представиха темите първа долекарска
помощ, здравословно хранене и здравословен начин на живот, кръводаряване и
безопасност на движението. Младежкият авариен екип направи симулация „ПДП
след атентат”, като доброволците имаха задачата да спасят пострадалите, да им
окажат първа помощ и да се погрижат за тяхната безопасност. Доброволците
от БМЧК рисуваха заедно с децата от града плодове и здравословни храни и ги запознаваха с пирамидата на храненето и
интересни факти за здравословно хранене.

Работна среща
Монтана
7 април 2016 г.
ОС на БЧК – Монтана организира работна среща с доброволците по проект
„Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните
хора и застъпничество техните права“. Участниците планираха дейностите си през
годината, обсъдиха бъдещите посещения при нуждаещи се възрастни самотни хора,
съвместните дейности с БМЧК и подготовката на доброволен екип от възрастни
хора за действия при бедствия. Доброволците ще участват в реализирането на
арт-работилници, фондонабирателни кампании и социални проекти, като за целта
те ще се събират ежемесечно, за да споделят и отчитат резултатите си.

Нови домашни помощници
Варна
Завърши обучението в модул „Домашен помощник, санитар и болногледач“
към Националния учебен център за професионално обучение и подготовка
на кадри – филиал Варна. Пред изпитна комисия с председател доц. Ставрев,
преминалите обучението в рамките на 240 учебни часа, защитиха усвоените знания
и умения и получиха удостоверение за професионално обучение с квалификация
„Сътрудник социални дейности“. Удостоверението дава право на работа в страните
от Европейския съюз.
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Дарение
София - област
Представител на Областният съвет на БЧК Светлана Траянова, съвместно с
директора на НУЛЦ – Лозен Атанас Стефанов и председателя на Общинската
организация на БЧК - Самоков д-р Виолета Москова, предоставиха дарение
от спални комплекти, одеала и дрехи на Девическия манастир „Покров на
Пресвета Богородица” в Самоков. Манастирът е културно-исторически паметник
от национално значение и вратите му са винаги гостоприемно отворени за
многобройните поклонници, а монахините провеждат активна социална дейност
в подкрепа на деца, лишени от родителски грижи.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Обучение по първа долекарска помощ
Силистра
7 април 2016 г.
Боян Стоянов, доброволец на БМЧК, проведе тридневно обучение по оказване на
първа долекарска помощ на отбора по приложно колоездене.
Силистренският отбор, състоящ се от ученици от 3 до 5 клас от основните училища
„Иван Вазов“ и „Отец Паисий“, получи теоретични знания и практически умения. В
продължение на 10 учебни часа Боян запозна децата с основни понятия, свързани с
кръвоносната, костната и дихателната система, запозна ги с видовете рани и превръзки,
изгаряния и измръзвания, ухапвания и ужилвания и мерките за оказване на първа
помощ. Децата тренираха реанимационните действия на манекен, включиха се в
правенето на превръзки и шиниране на счупен крайник.
Г-н Стойчев, ръководител на отбора, също благодари за оказана помощ в подготовката на отбора. Тренировките продължиха
с решаване на тестове и майсторско управление за предстоящото на 22 и 23 април 2016 г. състезание, което ще се проведе в зала
„Триадица” в София.

„Академия за млади доброволци“
Пазарджик
4 април 2016 г.
През 2016 година в дневния център за деца и възрастни с увреждания „Дъга” в
Панагюрище стартира „Академия за млади доброволци”. Нейната цел е младежите
от БМЧК да бъдат запознати по-подробно с различните видовете заболявания
при децата, посещаващи дневния център, и да придобият по-голяма увереност в
общуването с тях по време на приятелски срещи и съвместните занимания.
Първото обучение на тема „Насоки за работа с деца с аутизъм” вече премина.
Лекцията изнесе Нина Калоянова, психолог в дневния център. На доброволческата
организация бяха дадени конкретни практически насоки за работа с деца
от аутистичния спектър - как да привлекат вниманието на детето, да усетят
негативизъма у него, да реагират при отдръпване, да усетят това, което детето желае
да направи в заниманието или играта така, че да не предизвикат безпокойство у
него. Запознати бяха с трите вида основни симптоми, по които да ги разпознаят - нарушението на социалните взаимоотношения,
нарушенията на речта и езика, повтарящи се, стереотипни действия.
На 4 април се проведе и следващото обучение на тема „Церебрална парализа - познаване на състоянието, проблемите
и подходите при работа със засегнатите лица”. Лекцията изнесе Стойчо Атанасов, рехабилитатор в дневния център.
Присъстващите бяха запознати с нормалните процеси на развитие на децата и очакваните отклонения при церебралната
парализа. Представена бе същността на заболяването, както и връзката между мозъчното увреждане и съответните двигателни
затруднения. Обучението завърши с практическа част.
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Тренираме активно!
Монтана
1 – 10 април 2016 г.
Ученическата ваканция бе наситена с обучения за доброволците от МАЕ-Монтана.
Те участваха във всекидневни тренировки на открито, работа в екип и в симулации
и акции. Осем часа отдели и психологът Илияна Борисова за обучение и дискусия
по казуси с психосоциални въпроси и оказване на първа психологична помощ при
бедствия и катастрофи.
София-област
1 април 2016 г.
Учители и ученици от СОУ “Саво Савов” в Пирдоп присъстваха на симулация
на пожар, представена от Районна служба “ПБЗН” и скаутския клуб от гимназията.
Доброволците от БМЧК - Пирдоп направиха демонстрация по оказване на първа
долекарска помощ на пострадали.

Програма „Хелфи“
Ямбол
април 2016 г.
Доброволците на БМЧК – Ямбол проведоха обучение с деца от 4 клас от НУ
„Проф. Нойков” в града по програма “Хелфи”. С практически упражнения и игри
доброволците представиха начините за оказване на първа помощ при различни
видове рани, изгаряне, ужилване, измръзване, кръвотечение и др. Децата
научиха как да си помагат сами, ако им се наложи, и участваха в ролева игра, като
помогнаха на свой съученик, който си беше наранил ръката. Децата благодариха
на доброволците за интересната лекция и споделиха, че са научили полезни неща,
които могат да приложат в ежедневието си.

Обучения на доброволци
Пловдив
8 април 2016 г.
В младежкия център в Кричим се проведе обучение на тема “Общи знания за
Червения кръст и Червения полумесец”, в което участваха 10 доброволци. Целта
беше новопостъпилите доброволци на клуб „Ръка за ръка” да бъдат запознати
с историята, структурата, принципите, ръководните и управленчески органи,
нормативните документи, организационното развитие и управление на БМЧК, както
и да научат за актуалните дейности на младежката организация.
Пловдив
31 март – 1 април 2016 г.
БМЧК – Карлово, с подкрепата на община Карлово, организира за своите
доброволци обучение на тема “Промоция на хуманитарните ценности”. Лектор бе
Виктория Смилянова - клубен координатор на БМЧК. Двудневното обучение имаше
за цел да приобщи младите хора към хуманитарните ценности и принципи на
червенокръсткото движение, да ги насърчи към толерантност и недискриминацията,
да изгради уважение към различията и културното многообразие.
София
10 април 2016 г.
БМЧК – София проведе обучение по общи знания за ЧК/ЧП за новите доброволци
в столичната организация. То е първо за годината и е част от обучителния план
за 2016 г., приет от координационния съвет на младежката структура. Обучител
бе председателят на БМЧК Мария Христова. Участниците изгледаха подготвената
презентация за историята, мисията и визията на Червения кръст, решаваха казуси,
играха тематични игри и се забавляваха заедно през целия ден.
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Съвместна инициатива
Видин
10 април 2016 г.
БМЧК – Видин и настоятелството на храм “Св. Николай Мираклийски Чудотворец” стартираха съвместна инициатива. Два
пъти в месеца, след неделната литургия, всеки посетител на църквата ще има възможност да измери кръвното си налягане
в пункта на БМЧК и да си поговори с младежите.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ
Нови водни спасители
Враца
6 април 2016 г.

Със заключителен изпит по теория и практика приключха проведените
от областния съвет на БЧК – Враца обучителени курсове за придобиване на
професионална квалификация „Воден спасител на водни паркове и плувен басейн“
и „Воден спасител на открити водни площи и море“.
Изпитната комисия, в която взе участие доц. Стоян Андонов – председател на
Националната комисия по водно спасяване и член на НС на БЧК, даде отлична оценка
на курсистите, като от 16 души, преминали приемния изпит и участвали в курса,
15 успешно положиха заключителния изпит за „Воден спасител на водни паркове
и плувен басейн“, 11 от тях защитиха и надграждащото ниво „Воден спасител на
открити водни площи и море“.
На всички тях Секретариатът на ОС на БЧК – Враца пожела успешна реализация
в новата професия.

„Млад спасител“
Варна
април 2016 г.
През пролетната ваканция 17 ученици от 5-и до 7-и клас се обучаваха в курс
„Млад спасител“, организиран в ОС на БЧК – Варна. Обучението на деца е част
от програмата на водноспасителната служба на БЧК за превенция на водния
травматизъм и популяризиране професията на водния спасител. Децата се запознаха
с историята и организирането на водното спасяване, със средствата, използвани
от спасителите при работата им и с анатомията на човека. В часовете по практика
изучаваха морски възли, хватки за спасяване в басейн, гмуркане, извличане и
упражнения със спасителни средства – топка и буй.

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ
За дейността на планинския спасител
Ловеч
28 март 2016 г.
По идея на Даниела Тодорова, логопед в ОУ “Христо Никифоров” в Ловеч,
началникът на отряда на ПСС Светослав Генков и планинският спасител Светослав
Стоев представиха своята професия. В часа на класния ръководител учениците
от седми клас се запознаха с планинското спасяване в България - къде и кога е
основано, как и от кого се извършва тази високо хуманна и доброволна дейност?
Презентацията бе съпроводена от снимков материал, онагледяващ дейността на
планинските спасители, като същевременно бяха раздадени и рекламни брошури
и материали на ПСС, а накрая бе показана пред децата и част от специализираната
материална екипировка, с която разполагат спасителите за извършването на
дейността си по оказването на помощ на пострадали в планините.
Издание на Българския Червен кръст

стр. 5

