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МИЛОСЪРДИЕ
Българската православна църква насърчи кръводаряването
24 април 2016 г.
София
С акция в деня на големия християнски
празник Цветница, в страната продължи
пролетната кампания за насърчаване
на доброволното и безвъзмездно
кръводаряване „Дарете кръв!
Спасете живот сега!”, организирана от
Националния център по трансфузионна
хематология (НЦТХ), Българския Червен
кръст и Българската православна
църква, с безрезервната благословия на
Негово Светейшество Патриарх Неофит.
За първи път тази година временен
пункт за кръводаряване беше разположен
в свещеническата канцелария на хрампаметник „Св. Александър Невски”.
По същото време екипи на НЦТХ
имаше и в близос т до църквите
„Св. Неделя”, „Св. Седмочисленици”
и „Покров Богородичен”, както и в
сградата на НЦТХ.
Два дни преди Цветница и на празника,
на специално обособен пункт край
„Св. Александър Невски”, доброволци
на Столичната организация на БЧК
раздаваха информационни материали
и разясняваха изискванията, при които
човек може да стане кръводарител.
На Цветница младежите раздаваха
рекламни листовки и пред църквите
„Св. Неделя”, „Св. Седмочисленици” и
„Покров Богородичен”.

Бургас

Областната организация на БЧК,
съвместно с Центъра по хематология
и трансфузиология в МБАЛ-Бургас,
също се вк лючи в Националната
кръводарителска кампания. Доброволни
кръводарители станаха 8 души.
Видин

Много граждани се включиха в
благородната и хуманна инициатива,
за да направят добро за здравето на
тежко болни пациенти, но кръв успяха
да дарят 103 души.

Доброволци на БМЧК раздаваха
брошури за популяризиране на
безвъзмездното кръводаряване.

Благородни инициативи
Светлият християнски празник Цветница – символ на нов живот и красота, на радост и надежда, предизвика
доброволците на БЧК и БМЧК да протегнат ръка за помощ на нуждаещи се, социалнослаби и рискови групи от населението.
Навсякъде в страната бяха организирани фондонабирателни акции, базари и други благотворителни инициативи.
Видин
18-20 април 2016 г.
На благотворителни базари по случай
предстоящите християнски празници
доброволците на БМЧК от 4 видински
гимназии продаваха ръчно изработени
картички и сувенири. Набраната сума ще
бъде използвана за подпомагане на деца
в неравностойно положение.
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Добрич
24 април 2016 г.
Доброволци на младежката
организация, заедно с две студентки
от Виена, които са на стаж в Центъра
за обществена подкрепа към БЧК по
линия на партньорството с Австрийския
младежки Червен кръст, проведоха
фондонабирателна кампания пред
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църквите „Свети Георги”, „Света Троица”
и „Свети Димитър“. Набраните средства
бяха предоставени на фонд„Милосърдие”
за подпомагане на граждани в особено
тежко социално положение.

Поздравявайки ги с Цветница, те
ги приканваха да дарят средства за
великденски пакети, които ще бъдат
предоставени на деца с увреждания.

Плевен
Шумен

Кюстендил

Млади и възрастни доброволци от
клубовете на Червен кръст в областта
организираха фондонабирателни
базари пред църквите в няколко
общини. Набраната по време на
акцията сума ще бъде използвана за
подпомагане на програма „Топъл обяд”.
Габрово

На Цветница младежите от
БМЧК организираха традиционната
ф о н д о н а б и р а те л н а а к ц и я п р е д
православните храмове „Свети три
светители“ и „Свето възнесение“.
Доброволците раздаваха на
децата велик денски зайчета и
картички, изработени специално за
фондонабирателната кампания от
малките ученици от ОУ „Панайов Волов“,
кв. Дивдядово. Събраните средства са
предназначени за деца в неравностойно
положение.
Сливен

Доброволци на БМЧК набираха
на Цветница дарения с касички пред
църквите „Св. Димитър” и „Св. Никола”.
Акцията е част от велик денската
благотворителна кампания на областната
организация на БЧК за набиране на
средства за абитуриенти - сираци и
полусираци, от училищата в областта.
Монтана
С ръчно изработени картички и
цветя посрещахи посетителите на
православните храмове доброволците
на БМЧК от Монтана и Лом.
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На големия християнски празник
доброволците от БМЧК за поредна
година организираха фондонабирателна
кампания. Набраните средства ще бъдат
преведени на фонд„Милосърдие” на БЧК.
На дарителите младите
червенокръстци подаряваха изработени
от тях великденски сувенири.
Кърджали

С цвете благодариха на всички
дарители доброволците на БМЧК,
които по повод Цветница организираха
фондонабирателна акция за финансиране
на дейности, свързани с промотиране на
здравословното хранене и здравословния
начин на живот сред децата и младите
хора. Пред два от християнските храмове
в града те набраха 1 200 лв.
Бургас
22-24 април 2016 г.

По време на традиционната си
фондонабирателна кампания
доброволците на БМЧК набираха
средствата с касички на Червен кръст
пред църквите “Свети Йоан Предтеча”,
“Свети Георги победоносец” и “Успение
богородично” в града. Даренията бяха
внесени във фонд „Милосърдие“ за
подпомагане на нуждаещи се лица.
Доброволците на БМЧК от новия
младежки клуб “От сърце” към СОУ
„Васил Левски“ в Ардино проведоха
кампания за набиране на трайни
хранителни продукти за подпомагане
на 22 деца в риск и на младите хора
от Защитеното жилище в града. Бяха
събрани 237 килограма ориз, брашно,
боб, леща, макаронени и сладкарски
изделия, захар, олио, сол, оцет,
лютеница, консерви и сладка.

С лично изработени от тях сувенири
и с великденски украшения и кукли за
деца, създадени от живеещите в дома
за стари хора „Анка и Цвета Върбанови“,
доброволците на БМЧК организираха
благотворителна разпродажба по
време на третото поредно издание на
Фестивала “Easter festival”. По традиция
в базара с предмети-уникати участваха
и учениците от ОУ „Васил Левски“, Г.
Езерово, които напътствани от своите
преподаватели ежедневно творят.
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СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
Адекватни здравно-социални грижи за възрастните хора
София
26 април 2016 г.

Българският Червен кръст и посолството на Конфедерация Швейцария в нашата страна организираха в Гранд хотел
„София“ конференция на тема „Човешките ресурси в сферата на интегрираните здравно-социални услуги – предизвикателства
и възможности”.
Конференцията откриха проф. д-р Красимир Гигов – генерален директор на БЧК, Н.Пр. Денис Кнобел, посланик на
Конфедерация Швейцария в България, Лазар Лазаров, зам. -министър на труда и социалната политика и д-р Адам Персенски,
зам.-министър на здравеопазването.
Официални гости на форума бяха д-р Даниела Дариткова – председател на Комисията по здравеопазване в НС, Хасан
Адемов – председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика в НС и Огнян Златев - ръководител на
Представителството на Европейската комисия в България.
Като лектори в събитието участваха Тони Томпсън - представител на Световната банка за България, Чешката република
и Словакия, д-р Рене Кюне и Феликс Детвилер от Фондация „Кареум” - Швейцария и д-р Маеш Гунасекара - координатор
здравни и социални въпроси, Зона Европа, МФЧК/ЧП.
Конференцията представи успешно действащия в България (в региона на Враца) нов модел на интегрирани здравносоциални услуги, които са въведени по проекта „Домашни грижи за независим и достоен живот”, изпълняван с финансовата
подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
В рамките на проекта, БЧК в партньорство с Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната
политика и Националната агенция за професионално образование и обучение изработи нови държавно-образователни
изисквания за професията„Социален асистент“, които имат за цел качествено предоставяне на интегрирани здравно-социални
услуги в бъдеще. Новите изисквания са важна стъпка в надграждането на съществуващата професия и възможността тези
специалисти да работят в екипи с медицински сестри и други здравни специалисти в сферата на дългосрочните грижи.
В резултат на тясното сътрудничество на Швейцарския червен кръст и Българския Червен кръст бяха създадени четири
центъра за домашни грижи в общини от Област Враца - Бяла Слатина, Криводол, Оряхово и Враца), които предлагат домашни
грижи по швейцарската система Спитекс („Spitex“). Обучен персонал осигурява услуги на над 400 души. Хронично болни и
хора с увреждания над 65 години, между тях и роми, са посещавани всеки ден в дома им и им се предлагат непосредствено
медицинска грижа и социална подкрепа. Този подход вече се доказа като финансово ефективен начин да бъде намалена
натовареността на болниците и облекчени грижите за хората, които имат нужда от помощ. Пилотният модел е приложим в
други райони на България, както и в съседни страни.
В рамките на проектния период Народното събрание одобри включването на интегрираните здравно-социални услуги в
Закона за здравето, което ще позволи по-нататъшно развитие и финансиране на домашните грижи.
Проектът възлиза на 2 824 милиона швейцарски франка, от които швейцарското съфинансиране е 2 418 милиона.
Изложените по време на конференцията позиции, обменената информация и добри практики със сигурност ще подпомогнат
успешното планиране и подготовката на кадри, с оглед въвеждането на интегрирани здравно-социални услуги в общността.
Темата е изключително актуална и в контекста на осигуряване на адекватни условия за дългосрочно обгрижване в домашна
среда на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания.
Издание на Българския Червен кръст
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ПРИЗНАНИЕ
В знак на признателност за партньорството
София
25 април 2016 г.
В изпълнение на дълбоко хуманната
мисия да подпомагат социалната
адаптация и интеграция на лицата,
търсещи и получили международна
закрила в България, Българският Червен
Кръст и Върховният комисариат за
бежанците към ООН реализират успешно
сътрудничество вече 23 години! Работят
заедно за развитието и укрепването
на националната система за убежище и в реализирането на правителствената миграционна политика. В лицето на г-н РоландФрансоа Вейл, неговият представител в България, вече четири години БЧК среща изключителна подкрепа за реализирането
на хуманитарните и застъпнически дейности на организацията за спазване на правата на тези хора и за запазване на тяхното
достойнство.
Изпълнените в този период от Бежанско-мигрантската служба на БЧК проекти, финансирани от ВКБООН са още едно ярко
доказателство за ползотворното сътрудничество между двете институции.
По повод приключване на мандата на г-н Вейл в България, Националният съвет на БЧК го удостои със званието „Заслужил
деятел на БЧК” за приноса в развитието на хуманитарни каузи, свързани с грижата за бежанците и пълната подкрепа на дейността
на БЧК в тази сфера.
Отличието на г-н Вейл връчи генералният директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов и с признателност заяви: „От името на
всички мои колеги, както и от името на председателя на БЧК Христо Григоров, бих искал да изразя дълбокото си удовлетворение
от дългогодишната ползотворна съвместна дейност на Българския Червен кръст и представителството на Върховния комисариат
за бежанците към ООН, както и от Вашата лична ангажираност.”

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Възстановяване на семейни връзки
Сараево, Босна и Херцеговина
19-23 април 2016 г.
Представители на БЧК от дирекция „Международно сътрудничество и програми“
– служба „Издирвания“, и „Мениджмънт на бедствията“ участваха в годишната среща
на службите по издирвания (Възстановяване на семейни връзки и миграция).
Форумът се организира от Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), с
подкрепата на Червения кръст на Босна и Херцеговина и делегацията на МКЧК в
Сараево. В срещата се включиха над 100 представители на 40 национални дружества
на ЧК/ЧП, сред които от страни-членки на ЕС, от Австралия, САЩ, Израел, Швейцария
и от Скандинавския полуостров, представители на регионалните делегации на МКЧК
в Бейрут, Кабул, Техеран, Исламабад, Париж, Белград, Прищина, Женева, Брюксел.
В работата на форума участваха и представителят на МФЧК/ЧП Лучиа Ласо,
ръководител „Операции” в Зона Европа, представителят на МКЧК Фредерик Дугре,
директор на отдела „Възстановяване на семейни връзки и изчезнали” – Женева. На
срещата присъства и представител на Международната служба по издирвания в
Германия, град Бад Аролсен.
Тяхната роля в общата програма на срещата беше да представят националната
и международната дейност по издирванията и бедствения мениджмънт на
националните дружества.
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ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ
България е домакин на световен конгрес по планинско спасяване
Витоша
20 април 2016 г.
Планинската спасителна служба към
БЧК събра на база„Алеко“ журналисти,
колеги и приятели на демонстрация по
издирване на пострадали в планината с
обучени кучета.
След събитието се проведе брифинг,
на който председателят на ПСС Веселин
Ганчев обяви, че българските спасители
ще бъдат домакини на конгреса на
Международната организация по планинско спасяване (ИКАР). Форумът ще се проведе от 18 до 23 октомври 2016 г. в хотел
„Самоков”, Боровец. Акцент в работата му ще бъде темата „Издирването – как да подобрим търсенето, преди да започнат
спасителните действия.”
ИКАР е създадена през 1948 г. от шест алпийски държави - Швейцария, Германия, Франция, Австрия, Италия и Словения.
Работата й е организирана в четири технически комисии – Земно спасяване, Въздушно спасяване, Планинска спешна медицина и
Спасяване при лавинни нещастия, която има две подкомисии - Водачи на спасителни кучета и Превенция. Днес ИКАР обединява
85 организации от 34 страни и е световна платформа за обмяна и разпространяване на опит и добри практики за планинско
спасяване и превенция на нещастни случаи в планините.

Запознаване с дейността на планинските спасители
Ловеч
20 април 2016 г.
Със съдействието на „Център за кариерно ориентиране“ и на ръководството на
СОУ „Св. Климент Охридски“ планински спасители от отряда в Ловеч представиха
пред учениците от 9 и 10 клас професията „Планински спасител“.
Акцентирано бе на необходимите лични умения и качества, на обучителния период
за придобиване на званието и на възможностите за практикуване на професията.
С помощта на мултимедиен снимков материал младежите се запознаха с моменти
от дейността по планинско спасяване и от живота на спасителите.
В края на презентацията учениците имаха възможност да разгледат част от екипировката на спасителите и специалните
съоръжения за спасяване през всички сезони на годината. Бяха им раздадени брошури и други рекламни материали,
пропагандиращи тази рискова и отговорна, но високо хуманна дейност.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Автопоход в навечерието на празника
София
23 април 2016 г.
Четвърта териториална организация на Столичната организация на БЧК проведе
традиционната си инициатива „Един зелен ден”, посветена на празника на Червения
кръст и Червения полумесец 8 май. Ентусиазираните излетници достигнаха до
Буховския манстир „Св. Мария Магдалена” край София, в двора на който засадиха
30 борчета.
Ученици от клуба на БМЧК към 117 СОУ направиха демонстрация по оказване на първа долекарска помощ на пострадали.
С приветсвие към присъстващите се обърнаха председателят на териториалната организация д-р Христина Шкодрова и зам.
-директорът на Столичната организация на БЧК Спаска Тасева. Уредничката на манастира Детелина Чобанова запозна доброволците
с богатата му история и с открията при скорошните разкопки в светата обител.
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Бюлетин
БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
‘’Чистота за обща красота’’
Благоевград
21 април 2016 г.
Доброволците на БМЧК традиционно отбелязват с различни инициативи Месеца
на екологията – април, а тази година организираха почистване на алеята на здравето
в парк ‘’Бачиново’’ и окачиха табели на няколко дръвчета, които ще останат върху
тях цял месец. Идеята е да бъде привлечено вниманието на гражданите към каузата
за опазване на планетата като собствен дом.
С почистване на различни обекти и със залесяване, с лекции, пиески за
екологията, различни тематични игри и изложби в детските градини и училищата,
доброволци от цялата област също се включиха в отбелязването на Месеца на
екологията.
Кърджали
18 април 2016 г.
Доброволци от клуб„Надежда“ на БМЧК в професионалната гимназия по туризъм
и хранително-вкусова промишленост “Св. Св. Кирил и Методий“ - Момчилград
участваха в организираното от общината пролетно почистване на парковете и
паметниците в града. Трудолюбието им бе възнаградено с почерпка от общинската
администрация.

„Стари вестници за нови книги“
Бургас
23 април 2016 г.
На Световни я ден на книгата
БМЧК участва в провеж дането на
инициативата „Стари вестници за
нови книги“, организирана от екипа
на в-к „Черноморски фар“. Младежите
изиграха образователната пиеска за
деца „Добротворци“, след което дадоха
старт на еко-играта „Рециклирай с нас“. По лесен интерактивен начин те запознаха най-малките бургазлии с рециклирането и
разискваха заедно колко полезно за опазването на околната среда е разделното събиране на отпадъците.

Обучения
Кърджали
18 април 2016 г.
В рамките на проект „Знанието е сила
и защита“, финансиран от Фонд „Мисли
глобално, действай локално“ на БМЧК,
15 доброволци от клуб „Надежда“ към
професионалната гимназия по туризъм
и хранително-вкусова промишленост “Св. Св. Кирил и Методий“ преминаха обучение за работа с деца от специализирани
институции и хора с увреждания.
Кърджали
21 април 2016 г.
Десетокласниците от професионалната гимназия по икономика “Алеко
Константинов” бяха обучени по първа помощ от Елена Георгиева - зам.-командир
на МАЕ. Тя запозна учениците с основните правила и действия за оказване помощ
на пострадал - осъществяване на контакт, спасителна верига, обработка на рани,
реанимация, изгаряне и измръзване. По време на практическите занятия участниците
имаха възможността да демонстрират придобитите знания и умения.
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Работа с деца от приемни семейства
Търговище
април 2016 г.
Доброволците на БМЧК продължават работата си с деца от приемни семейства.
По повод великденските празници те им организираха много игри и забавления, с
най-малките четоха приказки, редиха пъзели, рисуваха. На по-големите показаха как
се боядисват истински яйца.
В общината има 55 приемни семейства, в които са настанени 68 деца на различна
възраст. Повече от половината от тях посещават ателиетата,организирани от БМЧК.

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
„Да запазим децата на пътя“
Започна провеждането на областните ученичиски викторини по безопасност на движението, организатори на които
са Националният дворец на децата, РИО на МОН, Съюзът на българските автомобилисти и МВР. Целта на инициативата
е изграждане на умения и навици у децата за действие в условията на пътното движение и формиране на култура за
безопасно поведение на пътя. Сериозно място е отредено и на знанията за оказване на първа помощ на пострадал при
катастрофа.
Ямбол
21 април 2016 г.
Традиционната надпревара се
проведе в общинския детски комплекс
и в нея участваха четири отбора от
общините Ямбол, Тунджа, Стралджа и
Елхово.
Теоретичните знания и практическите
умения се оценяваха от комисия в
състав Тодор Мишинев – началник
„Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност” в МВР-Ямбол, Николай Маджаров – представител на СБА
и Добриела Праматарова - специалист „Първа помощ” в БЧК-Ямбол.
За поредна година първото място зае отборът на СОУ „П. К. Яворов” в Стралджа и ще представи Ямболска област на
предстоящата Национална викторина.
Шумен
22 април 2016 г.
В областния етап на Националната ученическа викторина участваха отбори от
Нови пазар, Смядово, с. Градище и Велики Преслав. Състезанието се проведе в три
кръга: решаване на тест-листовка, викторина, тест по първа долекарска помощ и
сглобяване на пъзел с пътен знак. За националното състезание в Елин Пелин се
класира отборът на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Смядово.

МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА
Обучения
Търговище
април 2016 г.
Екипът по приемна грижа към БЧК организира обучения по първа психологична помощ за приемни родители от общината.
Водещи бяха членове на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи. По време на заниманията се
дискутираха стресови ситуации и реакциите, предизвикани от тях. Особено внимание беше отделено на стреса при децата и
начините за справяне с него.
Издание на Българския Червен кръст
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Монтана
април 2016 г.
БЧК проведе обучение на тема „Първа психологична помощ и психосоциална
подкрепа при БАК”. 18 психолози, социални работници и членове на МАЕ се
запознаха с видовете стрес, реакциите при стрес, фазите на травматичната криза
и поведенческите симптоми на различни възрастови групи в такива ситуации.
Обучителите бяха подготвили казуси, техники и препоръки за оказване на
първа психологична помощ и психосоциална подкрепа. Участниците подписаха
споразумения-декларации за участие в екипите за помощ при нужда.
Планиран бе и втори модул на обучение през юни, които ще завърши с полево
учение.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
“Неделна раничка”
Видин
18 април 2016 г.
По проект на Българската хранителна банка “Неделна раничка”, областната организация на БЧК получи 120 хранителни
пакета на стойност 3 388.48 лв за подпомагане на деца в семейства, които са с ниски доходи, деца в семейства в тежко социално
положение, сираци и полусираци. Дарението съдържа 13 вида храни, които ще бъдат предоставени на 40 деца от община
Видин и на 80 деца от община Белоградчик.
Целта на „Неделна раничка” е те да могат да се хранят пълноценно, за да посещават редовно учебните занятия.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ
Водната безопасност на децата – важна задача
Ямбол
19 април 2016 г.
По инициатива на БЧК в ОУ„Св. Св. Кирил и Методий” в Елхово се проведе работна
среща с учители от началния курс, за да бъдат запознати с програмата за превенция
на водния травматизъм „Приятели с водата”, насочена към учениците от 2 и 3 клас.
Представени бяха учебните помагала за учителите и за учениците, разпределението
на отделните теми и подходящото време за цялостно осъществяване на програмата.
Добриела Праматарова – специалист „Водноспасителна дейност” в БЧК-Ямбол
запозна участниците с добрия опит на организацията от съвместната работа с
училищата при реализирането на „Приятели с водата” през последните три години,
като учителите имаха възможност да обсъдят и дискутират съществуващите
възможности за качествено и ефективно реализиране на обученията до края на
настоящата учебна година.
Предстои среща в по-широк формат, на която ще бъдат обсъдени програмите за
превенция на водния травматизъм сред деца от различни възрасти и възможносттта
за успешно интегриране на темите за водна безопасност в учебните програми на
всяко училище още през следващата учебна година. Срещата се организира със
съдействието на РИО-Ямбол.

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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