Бюлетин

13 - 19 април 2016 г.

Благодарност от генералния секретар на МФЧК/ЧП
София
15 април 2016 г.

„Уважаеми г-н Григоров,
Пиша Ви, за да Ви благодаря още веднъж за топлото посрещане по време на
скрошното ми посещение в България.
За мен беше голямо удоволствие да прекараме време заедно и да науча повече
за дейността на Българския Червен кръст. Бях впечатлен от дългогодишната
работа на БЧК в подкрепа на най-уязвимите групи като мигранти, възрастни
и самотни хора, а също и от капацитета на организацията за готовност и
реакция при бедствия, аварии и кризи.
Благодаря Ви и за официалните срещи с представителите на властта,
които организирахте. От тях стана ясно, че Българският Червен кръст е
високо ценен от държавата за помощта, която й оказва в редица направления, а
желанието за разширяване на партньорството в бъдеще е взаимно. Уверяваме
Ви, че можете да разчитате на подкрепа от страна на МФЧК/ЧП за разширяване
дейността на БЧК на национално и на международно ниво.

Посещението в учебния център в Лозен и по-специално, запомнящото се
събитие, организирано от БМЧК, беше изключително удоволствие за мен. Тези
млади хора са невероятно вдъхновяващи и нямам търпение да разбера как можем
да подкрепим тяхната важна и иновативна работа.
Очаквам с нетърпение бъдещото ни сътрудничество през следващите месеци и помолих г-н Саймън Мисири да помогне
в тази насока, работейки активно с Вас.
И не на последно място, моля предайте моите благодарности на всички служители и доброволци за тяхната
гостоприемност и всеотдайност. В частност, бих искал специално да благодаря на проф. Красимир Гигов, генерален
директор на БЧК, за неговата подкрепа по време на посещението ми, както и за лидерските му умения като ръководител
на Вашето национално дружество. Предайте моята признателност и на Мария Христова, председател на БМЧК, за
нейната енергия и страст.”
										
										

Искрено Ваш,
Еладж Ас Си

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
Хиполенд и БЧК помагат на болни деца
София
14 април 2016 г.
Хиполенд, съвместно с Българския Червен кръст, дари на Клиниката по Детска
онкохематология на Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Царица Йоанна – Исул“, пет инфузионни помпи Infusomat ®. Медицинската
апаратура е на обща стойност 21 245 лв. и ще повиши прецизността и безопасността
на изключително специфичното химиотерапевтично лечение на деца със
злокачествени онкохематологични заболявания.
Дарението бе връчено на ръководителя на детската клиника доц. д-р Добрин
Константинов от Мариан Колев – изпълнителен директор на Хиполенд АД и от
Христо Григоров – председател на БЧК.
„Благодарим на партньорите ни от Хиполенд за подкрепата, която периодично оказват на инициативите на Българския
Червен кръст, както и за това, че насочват благотворителните си дейности към подпомагане на лечението на болни деца и
към деца от социално слаби семейства“.
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Кауфланд отново помага
Стартира съвместната благотворителна Великденска кампания на „Кауфланд
България” и БЧК за набиране на средства
за безплатен обяд в училище на нуждаещи
се български деца – сираци, безпризорни,
деца на самотни родители и деца от
бедни семейства. В периода 14 април –
16 май 2016 г. клиентите на компанията
ще имат възможност да направят своето
дарение в благотворителните кутии на
БЧК във всички магазини от веригата на територията на цялата страна.
За седма поредна година„Кауфланд България” ще подкрепи програма„Топъл обяд” на Партньорска мрежа за благотворителност
на Българския Червен кръст. До момента клиентите на Кауфланд са дарили общо 240 663 лв. за осигуряване на безплатна храна
на деца в нужда.
Програмата, която се реализира вече 12-та поредна година, до сега е осигурила безплатен обяд на 11 200 деца от цялата страна.

Благотворителна изложба – базар
Търговище
18 - 22 април 2016 г.
В Регионална библиотека „Петър Стъпов” бе открита благотворителна изложбабазар, организирана от доброволци на БЧК.
С различни произведения на приложното изкуство - красиви яйца, декорирани
с техниката декупаж, подноси, красиви картини и пана, вази и сувенири, всеки ще
може да зарадва за Великден своите близки и приятели.
Със събраните средства ще бъдат подпомогнати деца с хронични заболявания
от социално слаби семейства.

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ
“Лидери в действие”
Бургас
15 - 17 април 2016 г.
В Трявна се проведе семинар на
тема “Лидери в действие”, в който
участваха ръководствата на общинските
организации на БЧК-Бургас, щатни
специалисти от областния секретариат,
както и доброволци от областната
младежка структура.
Целта на изнесеното обучение бе
мотивиране на лидерите на общинските
организации да вдъхновяват своите
доброволци и членове по места за
разпространяване хуманната мисия на Червенокръсткото движение и постигане на висока степен на увереност в прилагането
на специфичните червенокръстки подходи за работа с уязвимите лица.
Семинарът премина под глобалното мото на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец
(МФЧК/ЧП) “Навсякъде за всеки”, като основен акцент бе поставен върху работата по групи върху казуси с различна тема фундаменталните принципи на Движението, бедствия, кръводаряване, фондонабиране, работа с млади доброволци. Гост на
семинара бе д-р Славита Джамбазова, зам.-генерален директор на БЧК.
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ВОДНО СПАСЯВАНЕ
Учение за работа при наводнение
София
13 - 14 април 2016 г.

Националният доброволен екип за действие при наводнение (НЕДН) към ВСС на БЧК осъществи планираното в календарния
план на дирекцията учение на язовир “Искър”. В тренировката взе участие и доброволния екип за работа при бедствия, аварии
и катастрофи (ДЕРБАК) към Столичната организация на БЧК.
В двудневната програма, по предварително изготвен сценарий от Борис Захариев - ръководител на НЕДН, беше включена
и симулация за спасяване на пострадали от наводнение. Целта е, съгласно плана за действие в подобни ситуации, да се
координират действията на двата екипа.
Като неизменна част от подготовката беше включено и обучение по първа психологична помощ на пострадали, а д-р
Никола Николов - гл. експерт към дирекция„Мениджмънт на бедствията“, припомни на участниците някои основни изисквания,
свързани с логистика и комуникация по време на бедствие. На учението присъства и главният секретар на БЧК д-р София
Стоименова.

Водноспасителен минимум
Видин
15 април 2016 г.
Доброволци на БМЧК – Видин посетиха ОДЗ №11 “Славейче”. Червенокръстците
представиха презентация по Водноспасителен минимум на трета възрастова група
на детското заведение. Децата научиха основните правила за къпане в басейни и
открити водни площи. Доброволците обясниха също как трябва да се процедира
преди, по време и след случай на воден инцидент.

Новообучени водни спасители
Пловдив
12 април 2016 г.
Зак лючителен изпит за водни
спасители на открити водни площи и
море проведе Водноспасителна служба
към БЧК. Тринадесет кандидати получиха
своите свидетелства, след като показаха
добри теоретични знания относно
организацията на водноспасителната
дейност, опасностите в откритите
водни площи, класификацията на
спасителните средства, организацията
на работа в ученическите лагери и демонстрираха високи умения за техниките за спасяване в открити водни площи и море.
Те стигнаха дотук след като преминаха двумесечно обучение, преодоляха изпита за спасители на плувни басейни и водни
паркове в началото на месец април, където заедно с още 8 свои колеги показаха отлични теоретични знания и умения за
техниките за спасяване в плувни басейни и водни паркове.
Издание на Българския Червен кръст
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ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЯ
Тренировъчни занятия
Русе
15 - 17 април 2016 г.
В базата на БЧК в с. Пиргово се проведе мащабно обучително и тренировъчно
занятие на членове на ДЕРБАК и МАЕ – Русе, в което участваха 17 доброволци.
Целта беше да се подобри нивото на теоретична подготовка и изработването на
механизми за психологична съвместимост между членовете на двата екипа за работа
при екстремни условия.
Обучението е част от планираните дейности за поддържане на готовността за
адекватна и своевременна реакция при бедствия, аварии и кризи. Същевременно то е част от подготовката за провеждане
на мащабно занятие, инициирано от БЧК, с участието на представители на Единната спасителна система, структурите на БЧК,
подготвяните от БЧК общински спасителни екипи и екипите на предприятие с рискова продукция (боеприпаси). Негова цел ще
бъде и отработване на механизмите за координация и ефективно използване на капацитета на спонтанни доброволци, изявили
желание да помогнат.
Смолян
16 април 2016 г.
ОС на БЧК Смолян проведе съвместно обучение на членове на ДЕРБАК и МАЕ Смолян на тема „Психосоциална подкрепа и първа психологична помощ при БАК”.
Обучението продължи 8 часа, през които доброволците се запознаха с основни
техники за работа на терен и справяне с възникнали ситуации по време на бедствие
или инцидент. Обучението е част от годишния план на смолянската червенокръстка
организация за повишаване подготовката на доброволците при работа по време
на БАК.

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ
Арт-работилница с бежанци
София
15 април 2016 г.
Бежанско-мигрантската служба на БЧК и организация „Инициатива за социално
израстване” (ИСИ) проведоха арт-работилница с бежанци, които изработиха
ароматни кукли от билки и текстил. Инициативата се състоя в Интеграционноинформационния център за бежанци на БЧК в София.
Това бе първата от серия работилници с лица, търсещи и получили закрила в
България. Целта е да бъдат подпомогнати представители на бежанската общност,
предимно жени и подрастващи, да преодолеят бедността чрез развиване на
потенциала им за професионално израстване.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВИ ДЕЙНОСТИ
Информационна кампания по кръводаряване
Кърджали
13 април 2016 г.
Областният съвет на БЧК стартира информационна кампания за промоция на
доброволното и безвъзмездното кръводаряване като най-сигурна и безопасна
форма, гарантираща здравето на донора и на човека, нуждаещ се от кръв.
С помощта на мултимедийна презентация експертът към ОС на БЧК Пепа
Чолакова запозна участниците с процедурата при кръводаряване - какви са ползите,
стр. 4

Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин
кой може да дари и съществува ли риск за кръводарителите. След кратка дискусия младежите споделиха, че една от причините
хората да не даряват кръв е недостатъчната информация.
Целта на инициативата, която ще се реализира всяка седмица до края на годината е да се повиши информираността на
населението за ползите от кръводаряването и за местата където желаещите могат да направят този благороден жест.
Шумен
В във връзка с предстоящите великденски празници БЧК - Шумен заедно с
Центъра по трансфузионна хематология в града започна съвместни акции за
доброволно и безвъзмедно кръводаряване като началото бе сложено в поделението
на ЕОН България.

Обучение на възрастни хора в малките населени места
Русе
12 април 2016 г.
В партньорство в Русенския университет “Ангел Кънчев” и дирекция “Социално
подпомагане - Русе” се проведе обучение на възрастни хора от инициативната група
в с. Бабово, община Сливо поле. То е част от проект “Повишаване информираността
на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”.
Д-р Багляна Илиева, главен асистент в РУ “Ангел Кънчев”, изнесе лекция на тема
“Права на възрастните хора”, а Росица Иванова - директор на дирекция “Социално
подпомагане - Русе”, запозна участниците с темата “Социални права на възрастните
хора”. Темите предизвикаха голям интерес, като участниците активно се включиха
в разискването на актуалните въпроси.
Смолян
8 април 2016 г.
Проведе се обучение на неформални лидери по проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите
на възрастните хора и защита на техните права”, финансиран от Швейцарския червен кръст. Участие взеха доброволци от
Баните, Мадан, Рудозем, Чепеларе и Смолян. Основните теми в обучението бяха доброволчеството и застъпничеството в полза
на уязвимите стари хора. Областната организация на БЧК – Смолян планира с това обучение да даде старт на дългосрочен
процес за изследване на потребностите на възрастните хора в посочените общини и прилагане на участническия подход при
решаване на обществени проблеми.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Демонстрации по първа долекарска помощ
Кърджали
14 април 2016 г.
Членовете на Младежкия авариен екип проведоха демонстрация по оказване
на първа долекарска и първа психологична помощ пред 70 ученици от основните и
средни училища в община Кърджали, участници в състезанието „Добри, по-добри и
най-добри“, организирано от община Кърджали и Военния клуб в града. Доброволците
на БМЧК демонстрираха техники за оказване на първа помощ на четирима пострадали
при производствена авария – изгаряне, реанимация, ампутант и паника.
Инициативата, посветена на 6 май – Ден на храбростта и празник на българската армия, се реализира в партньорство между БЧК,
РИО на МОН, ОУ “Васил Левски“ и 68- ма бригада „Сили за специални операции“ към сухопътните войски на Република България.
Смолян
15 април 2016 г.
В сградата на Професионална
гимназия по техника и технологии
„Христо Ботев” членовете на Младежкия
авариен екип демонстрираха оказване
на първа помощ при пътен инцидент
Издание на Българския Червен кръст

между велосипедист и пешеходец.
На пострадалите беше извършено
обездвижване на счупен крак и
обработка на охлузно-разкъсна рана
на ръката. До идването на бърза
помощ доброволците направиха
вторичен преглед и измерване на
жизнените показатели пулс и дишане.

Демонстрацията се проведе по време
на областният кръг на Националната
викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”,
организирана от Регионалния инспекторат по образованието – Смолян, с
дейното участие на СБА – Смолян, както
и на Областната дирекция на МВР.
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“Хелфи”
Видин
11 април 2016 г.
Българският младежки Червен кръст проведе последното обучение по програма
„Хелфи”. В 13 учебни часа видинските червенокръстци запознаха учениците от 4 г
клас на ОУ „Иван Вазов” с това как трябва да се действа при леки травми, как при
нужда да повикат спешна помощ и да помогнат на пострадал при инцидент човек.
Шумен
15 април 2016 г.
Заключителното занятие по програма „Хелфи“ се проведе в Начално училище
„Илия Рачков Блъсков“ в Шумен с ученици от втори клас. Доброволците от БМЧК
Александър Пламенов и Стефан Иванов запознаха своите приятели с последната
тема - загуба на съзнание. Заедно си припомниха основните съвети на духчето
Хелфи за оказване на първа помощ.
Второкласниците нарисуваха и подариха на доброволците картина на духчето
и своите протегнати ръце в знак на приятелство и желание за нови срещи.
Благоевград
Осем са обученията по програма Хелфи, които доброволците проведоха с
учениците от 1а клас на 5 СОУ “Георги Измирлиев”. Целта на програмата е да помогне
на най-малките да се справят в случаи на различни наранявания - порязвания,
изгаряния, отравяния, счупвания, навяхвания и т.н., като ги научи да оказват
долекарска помощ на другите и на себе си.

Ателие по психосоциална подкрепа
Видин
13 април 2016 г.
Проведе се първото ателие по психосоциална подкрепа в осмите класове на ПМГ „Екзарх Антим I” – Видин. Ателиетата са
част от обученията по програма „Партньори за социална промяна”, която е базирана на холистичен подход и цели да подобри
състоянието на уязвими деца и млади хора. БМЧК - Видин изпълнява програмата за четвърта поредна година. Предварително
обучените доброволци замениха традиционната учебна програма на учениците от осмите класове с групови игри за видовете
емоции, разпознаването им, както и владеенето в различни ситуации, провокиращи различни емоции.

Обучителен уикенд в БМЧК – София
София
16 – 17 април 2016 г.

През уикенда БМЧК в столицата организира две обучения за своите доброволци.
В събота повече от двадесет души преминаха обучение по превенция на HIV/СПИН за
1 ниво по обучителната система на БМЧК. Обучител бе зам.-председателят на БМЧК
Станимир Бояджиев. По занимателен и интерактивен начин той запозна столичните
доброволци с основните понятия, постави различни казуси и игри.
В неделя близо 35 доброволци на БМЧК – София участваха в обучение по
социално-помощна дейност. То протече с много смях и игри, а доброволците научиха
основни похвати за работа с деца. Преминалите обучението ще участват в планирани
дейности на територията на София с домове и институции за деца.

Обучение на нови доброволци
Пловдив
април 2016 г.
Продължава поредицата от обучения на тема “Общи знания за Червения
кръст и Червения полумесец”. Осемнайсет нови доброволци от централните
клубове на БМЧК – Пловдив се запознаха с историята, структурата и принципите
на червенокръсткото движение. Разгледаха нормативните документи, касаещи
организационното развитие и управлението на БМЧК и актуалните дейности на
младежката структура.
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