Бюлетин
20-26 юни 2016 г.
СВЕТОВЕН ДЕН НА БЕЖАНЕЦА
„Заставаме заедно с бежанците. Бъди с нас!”
София
20 юни 2016 г.
Отбелязването на международния ден на бежанеца бе открито с кратки слова от председателя на
Българския Червен кръст Христо Григоров и от представителя на Върховния комисариат на ООН за
бежанците в България Матайс Льо Рут. По време на събитието те се присъединиха виртуално към
Петицията на ВКБООН „Заставаме заедно с бежанците. Бъди с нас!”
Председателят
на
Съвета
за
електронни
медии Мария Стоянова,
която бе председател на
журито на организирания
от
ВКБООН
и
БЧК
журналистически конкурс
„Заедно
с
бежанците“,
обяви победителите.
Голямата награда в категория „електронни медии“ бе присъдена на документалистиката на Нова
телевизия „Как да се пази българската граница“ с автор Ина Гълъбова. Със специални награди в същата
категория бяха отличени Василена Гръбчева за „Бежанци в родината, излъчен на 22 май 2016 по Нова
телевизия и разширеният репортаж на Полина Ботева за излъчения на 19 март по бТВ „В калта“.
В
раздел
“печатни
материали”
журито
присъди голямата награда
на
Лора
Филева
за
материала й „Бежанци в
Канижа: по железопътната
линия
–
тихо
само
направо“, публикуван във в.
Дневник на 27 август 2015
г., а две специални награди получиха Георги Ангелов - за коментара "Германия и „Дъблин“ ни спасиха
от бежанците", публикуван във в. Труд на 11 септември 2015 г., и Ангел Петров от novinite.com за
статията "Bulgaria's Migrant Hunters: Just a Symptom of Flawed Governance".
Голяма част от участниците в събитието също се присъединиха виртуално към Петицията на
ВКБООН, за да изразят своята солидарност и съпричастност към съдбата на една от най-уязвимите
групи в целия свят.
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„Интеграция на бежанците в България – пътят напред“
София
23 юни 2016 г.
По инициатива на посолството на кралство Нидерландия, на Върховния комисариат за
бежанците на ООН и на Българския Червен кръст, в централата на БЧК се проведе второ издание на
кръглата маса, посветена на темата за интеграцията на бежанците в България. Форумът се провежда в
рамките на Холандското председателство на ЕС и имаше за цел да представи процеса на интеграция на
лицата, получили международна закрила в България, взаимодействието между отговорните институции,
местната власт и неправителствените организации и предизвикателствата пред тях. Първото издание на
събитието беше през януари тази година и то очерта актуалната ситуация с миграционната криза в
Европа и набеляза бъдещите стъпки за подобряване средата и механизмите на интеграционния процес.
Във форума участваха 19
посланици от държавичленки на ЕС, министърът
на труда и социалната
политика Зорница Русинова,
зам.-министърът
на
вътрешните работи Филип
Гунев, новият представител
на ВКБООН в България
Матайс Льо Рут, председателят на ДАБ при МС Петя Първанова, председателят на НСОРБ Гинка
Чавдарова, представители на президентството, на правителството, на Столична община и на редица
неправителствени организации.
Събитието откриха Н. Пр. Toмас ван Оорсхот, извънреден и пълномощен посланик на Холандия
в България, представителят на ВКБООН Матайс Льо Рут и генералният директор на БЧК проф. д-р
Красимир Гигов. Модератор на кръглата маса бе д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор на
БЧК.
Във встъпителното си слово
посланик Ван Оорсхот каза:
„За мен е удоволствие да
сме тук за втори път,
обединени от таза важна
тема. Доста неща се
промениха през последните
месеци. Европейският съюз
предприе важни стъпки,
които ни позволяват да гледаме
положително на ситуацията.
Вместо да се обсъжда граничният контрол, фокусът сега е върху намирането на трайни решения като
преместване, презаселване и най-важното интеграцията на бежанците, поради което сътрудничеството
между държавните институции, общините и неправителствените организации е от ключово значение.”
Представителят на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България Матайс Льо Рут
подчерта четири ключови аспекта за изграждането на ефективен механизъм за интеграция: на първо
място, необходимостта от един отделен координиращ и отговорен орган; второ, нуждата от целево и
устойчиво финансиране; трето, участието на неправителствения сектор както в разработването на
политиките, така и в тяхното прилагане; и четвърто, изключителната важност на общините, чиято роля
следва да бъде изяснена.
В своето изказване председателят на БЧК Христо Григоров каза: „Интеграцията на бежанците
продължава да бъде предизвикателство пред българското общество, въпреки усилията на
правителството за осигуряване на подходящи условия за прием и ефективна процедура за предоставяне
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на убежище. БЧК и НПО секторът продължават да подкрепят бежанците и да подпомагат тяхната
интеграция в страната. Неправителствените организации обаче трябва да имат ясно определени
отговорности и да им бъдат отпуснати достатъчно средства, за да реализират дейността си. В
заключение бих искал да цитирам част от декларацията на Международната федерация на Червения
кръст и Червения полумесец по повод Световния ден на бежанеца: „Европейският съюз и държавите
членки трябва да препотвърдят абсолютното право на убежище и да въведат ефективна система за
закрила.”
Специално участие в кръглата маса взе министърът на труда и социалната политика Зорница
Русинова, представяйки свършеното до момента от правителството за интеграцията на бежанците в
България. Като важен инструмент за интеграцията на бежанците министър Русинова открои
партньорството между държавата, местната власт и неправителствения сектор. „В момента
координацията е на много добро ниво и на бежанците се осигурява навременна подкрепа“, увери тя.
„Държавата създава възможности за посещение на курсове по български език и включване в програми
за обучение, квалификация и заетост“, допълни министърът.
За напредъка в работата на Държавната агенция за бежанците при МС и добрата координация
между държавните структури и НПО сектора говори и председателят на ДАБ Петя Първанова:
„Интеграцията е един непрекъснат процес, който започва в центровете за настаняване на ДАБ, но
продължава основно след получаването на решение за закрила. За да се улесни този процес
Междуведомствена работна група от експерти изработи специална Наредба, която представлява
опростен и ефективен механизъм за взаимодействие между институциите за провеждане на
интеграцията. Разчитаме на подкрепата, сътрудничеството и партньорството на държавните и местни
власти, както и на неправителствените организации по изпълнението на тази Наредба“, каза г-жа
Първанова.
В последвалата дискусия се включиха активно посланиците на Словакия, Австрия, Кипър,
Белгия, както и участниците от неправителствения сектор, които представиха своята дейност,
успешните практики и предизвикателствата, с които ежедневно се борят. Сред тях бяха организации
като Международната организация по мигарция, Българският хелзинкски комитет, Съветът за бежанци
и мигранти, Центърът за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ, Съветът на жените
бежанки, Каритас и др.
Форумът бе закрит, извеждайки на преден план основните предизвикателства пред България, а
именно приемане на плана за действие по интеграция с необходимите финансови средства за неговото
осъществяване, както и формирането на национален координиращ и отговорен орган.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
БЧК в подкрепа на дарителството
София
20 юни 2016 г.
Председателят на БЧК Христо Григоров участва в
пресконференция, на която омбудсманът Мая Манолова обяви
началото на кампанията „Всеки ден - Великден“, чиято цел е от
1 януари 2017 година да се премахне начисляването на ДДС
върху дарените храни. В инициативата се включиха всички
партньори от успешната кампания „Великден за всеки“ браншовите организации от хранителната промишленост и
хранителните вериги, ресторантьорските и хотелиерски
асоциации, БЧК, БАБХ, Българска хранителна банка и др.
„Всички ние поехме ангажимент да превърнем дарителството
от кампания в ежедневие, затова нарекохме тази кампания
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„Всеки ден - Великден“, защото нейната цел е дарителството да се превърне в ежедневна дейност“,
заяви Манолова. Кампанията е не само срещу глада и бедността в България, но и ще се стреми да
стимулира доброволчеството, състраданието и дарителството в българското общество.
„БЧК реши веднага да се включи в кампанията, защото смятаме, че чрез реализирането й ще
бъдат подкрепени усилията на правителството при решаването на един много сериозен социален
проблем и ще бъдат подпомагани в дългосрочен план стотици хиляди хора в беда“ – заяви
председателят на БЧК Христо Григоров.
Според данни на НСИ, оповестени на пресконференцията, над 1,5 милиона души в България
живеят под прага на бедността, близо 50% от българските граждани се намират в риск от бедност или
социално изключване, а над 40% живеят в изключително тежки условия. В същото време годишно у нас
се изхвърля близо 700 000 тона храна, защото за търговците е много по-евтино да унищожават
хранителните продукти, вместо да ги даряват.
Всички партньори в кампанията подписаха предложение до финансовия министър от 1 януари
2017 година да отпадне начисляването на ДДС върху дарените храни.

В помощ на нуждаещи се деца
Кюстендил
24-26 юни 2016 г.
По време на организирания от общината „Празник на черешата”,
доброволци на БЧК участваха в конкурс на занаятите и
художествените изделия и бяха отличени с грамота и награда.
Изработените от млади и възрастни червенокръстци гривни,
дървени лъжици и сувенири се разпродадоха в благотворителен
базар, а с набраната сума ще бъдат подпомогнати деца и младежи
в неравностойно положение.

МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА
Учебно тренировъчно занятие
Благоевград
10-14 юни 2016 г.
По поречието на река Струма, в община Кресна, се проведе
ежегодното учебно тренировъчно занятие с членове на звената
към ДЕРБАК за работа при наводнение. В курса участваха 55
доброволци и щатни служители на БЧК, подготвени за
спасителни действия в бързо течащи води при наводнения. В
занятието бяха включени практически задачи по спасяване на
пострадали и бедстващи. Участие взе и екип на Планинската
спасителна служба на БЧК с две оперативни кучета. Под
командата на своите водачи обучените четириноги
демонстрираха упражнения за преодоляване на бързеи.
По покана на БЧК в тренировките участваха и представители на областната организация на
Гръцки Червен кръст от Солун. Те демонстрираха извличане на пострадали, техники за сърдечен масаж
и изкуствено дишане и оказване на първа помощ.
Съвместната работа даде възможност за обмяна на добри практики и за разширяване на
взаимодействието при трансгранично сътрудничество по време на наводнения.
Издание на Българския Червен кръст
4

Бюлетин
Благодарност
В писмо до генералния директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов, началникът на Военна
академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев изказва благодарност към Любомир
Каракановски – главен експерт в дирекция „Мениджмънт на бедствията“, за активното му и
професионално участие в командно-щабното учение „ Щит на мира 2016“ на тема „Използване на
тактически формирования от видовете въоръжени сили в системата за поддържане на международния
мир и сигурност“.
„Ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“ е уверено, че сътрудничеството между
нашите две институции ще продължи да се развива и в бъдеще.” – завършва писмото.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
Регионална кръгла маса
Враца
21 юни 2016 г.
По време на кръгла маса по проект „Домашни грижи
за независим и достоен живот“ бяха представени резултати
от дейността на четирите центъра „Домашни грижи” от 2012
г. досега и беше подчертана ролята на всички партньори,
включително и на общинските администрации за успешното
осъществяване на проекта.
Дискусията беше открита от д-р Надежда Тодоровска
– зам.-генерален директор на БЧК и ръководител на проекта,
и от д-р Ирена Видинова – председател на областната организация на БЧК. Модератор бе Гергана
Михалчева – директор на БЧК - Враца.
От страна на присъстващите кметове на малките населени места беше декларирано желание за
разширяване на обхвата на услугите и в техните общини, които са с преобладаващ брой възрастни и
самотни хора, а в същото време достъпът до здравни грижи и социални услуги е силно ограничен.
Общопрактикуващите лекари на територията на община Криводол предоставиха съвместно обръщение,
в което се казва: „…Искаме да изкажем нашето задоволство по отношение грижата за здравето на
обслужваните от центъра за домашни грижи наши пациенти. Благодарни сме, че им се извършват
медицински манипулации, назначени както от нас, така и от лекари-специалисти, и по този начин се
подпомага процесът на тяхното лечение. Имайки предвид, че това са хора с увреждания и със
затруднено самообслужване, налагането на такава форма на грижа е напълно удачна и поради
наличието на медицински персонал превъзхожда другите такива като „Домашен социален патронаж“,
„Социален асистент“, „Личен асистент“.
В кръглата маса участваха представители на Централното координационно звено на Българошвейцарската програма към Министерски съвет, кметовете на Оряхово, Бяла Слатина и Криводол Росен
Добрев, инж. Иво Цветков и Петър Данчев, представители на община Враца, на Регионалната здравна
инспекция и на РД „Социално подпомагане“, лични лекари от областта и бенефициенти на програмата.
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Може ли България да сe възползва от застаряването?
София
22 юни 2016 г.
Световната банка, съвместно с Министерството на
труда и социалната политика и Балканския институт по труда
и социалната политика, организира дискусия на тема „Може
ли България да сe възползва от застаряването?“. Гост-лектори
на семинара бяха Зорница Русинова, министър на труда и
социалната политика, Емилия Войнова, директор на дирекция
„Стратегическо планиране и демографска политика“ в МТСП,
Виктория Левин, старши икономист в Световната банка, Тони
Томпсън, постоянен представител на Световната банка за
България, Чешката република и Словакия.
По време на събитието беше представено регионално изследване за застаряването в Европа и в
Централна Азия, както и демографските политики на Министерството на труда и социалната политика,
с цел преодоляване на предизвикателствата. Д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на
БЧК, представи дейностите на организацията по отношение на възрастните хора и резултатите от
проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“. Основно бяха подчертани ролята и значението
на трайното въвеждане на ефективни модели за обгрижване на възрастните хора, в контекста на
демографските прогнози за България и нарастващите нужди от интегрирани здравно-социални услуги в
общността.

Социално-превантивна дейност
Варна
10 юни 2016 г.
През 2016 г. БЧК-Варна реализира няколко проекта за
психосоциална подкрепа в общинските си организации. В
район "Младост" членове и доброволци на БЧК, част от които
са хора с увреждания, участваха в групова теоретикопрактическа беседа по първа долекарска помощ в критична
ситуация. Лектор бе д-р Диан Железов, лекар в спешния
център и хонорован обучител на областната червенокръстка
организация.
Варна
21 юни 2016 г.
По проекта „Достоен живот в златната възраст” на
общинския съвет на БЧК, в Провадия се проведе беседа с
възрастни хора на тема „Психо-социални последици, свързани
с наркотици и алкохол - индикатори за риск; превантивна
намеса на индивидуално, семейно и социално ниво”. Пламена
Иванова - психолог, с дългогодишна практика на доброволец,
запозна участниците в срещата с типовете поведение и с
фазите на протичане на зависимостите. Разисквани бяха
последиците от злоупотреба с алкохол или с наркотици.
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
На борба с наркоманиите
Шумен
20 юни 2016 г.
По повод 26 юни - Международния ден за борба с
наркоманиите, доброволците на БМЧК, съвместно с РЗИ,
организираха обучение в СОУ „Панайот Волов“ в града. Със
своите връстници от единадесети клас младежите разговаряха
за най-често употребяваната дрога, за новите синтетични
вещества, които се срещат свободно на пазара и за вредите,
които те оказват върху човешкия организъм.
Според статистиката, в световен мащаб България е сред
петте страни с най-много 15-годишни тийнейджъри, които са
пушили марихуана.
Шумен
24 юни 2016 г.
БМЧК, в партньорство с Регионалната здравна инспекция
и Общинския здравен център, организира и информационна
акция, по време на която доброволците отправиха своите
послания за свят без наркотици и раздаваха брошури, стикери и
флаери с любопитни факти за производството и
разпространението на психоактивни вещества.
Целта на инициативата бе да мобилизира хората за общи
действия срещу незаконната търговия и употребата на
наркотици.

„Различни сме, но заедно сме по силни”
Габрово
22 юни 2016 г.
В рамките на проект „Малки уроци по толерантност”,
финансиран от Младежка банка и Фонд за подпомагане и
оптимизиране дейностите на БМЧК „Мисли глобално, действай
локално”, се проведе награждаване на участниците в конкурса
за авторски текст „Различни сме, но заедно сме по-силни”.
С първо място бяха отличени текстовете на Виктория
Нистрова от ОУ „Христо Ботев” „Различни сме, но заедно сме
по-силни” и „Приказка за приятелство”, второ и трето място
заеха авторските текстове на Габриела Симеонова от ОУ
„Неофит Рилски” и на Бояна Проданова от същото училище.
Със специална награда извън определената възрастова граница 10-14 години, бе отличен текстът
на Виктория Генчева.
Участниците получиха всички конкурсни материали, отпечатани в специална книжка.
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Курбан за църковния празник
Кърджали
20 юни 2016 г.
Доброволци на БМЧК от клуб "Надежда" към
Професионална гимназия по туризъм – Момчилград, и
съучениците им от клуб "Лесно и вкусно" организираха
празнична трапеза в параклиса „Свети дух“ в лесопарк „Момчил
юнак“.
Параклисът е възстановен през 1996 година и оттогава
всяка година на храмовия му празник местната църква и
физически лица даряват средства за курбана.

Обучение
Кърджали
22 юни 2016 г.

Дванадесет
новопостъпили
в
организацията
доброволци на БМЧК преминаха обучение по основни знания
за Червения кръст. Те се запознаха с историята и структурата
на Международното червенокръстко движение, с емблемата,
с нормативни документи и с дейностите, които реализира
БМЧК. Водещи на обучението бяха заместник-областните
координатори на БМЧК Антония Ячкова и Елена Георгиева.

Деца даряват надежда
Търговище
21 юни 2016 г.
Доброволците на БМЧК от клуб "Ботевци" в Попово, с
подкрепата на читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1882" в
града, организираха благотворителен концерт и изложба-базар
на художествени занаяти и сладкарски изделия под надслов
"Деца даряват надежда".
Набраните средства ще бъдат дарени на деца с
хронични заболявания.

Демонстрация по първа помощ
Кюстендил
24 юни 2016 г.
БЧК се включи в проведената инициатива по повод Еньовден в Осоговската планина. В
традиционното бране на билки участваха представители на читалище „Асклепион”, на клуба на
инвалида и на пенсионерски клубове в града. Доброволци на БМЧК и членове на Младежкия авариен
екип демонстрираха оказване на първа долекарска помощ при инцидент в планината.
Издание на Българския Червен кръст
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Ползотворно сътрудничество
Македония, град Ниш
17-19 юни 2016 г.
Представители на БМЧК-Кюстендил и на Сръбския
младежки Червен кръст от град Ниш участваха в съвместно
обучение за действия по време на бедствие. Програмата
стартира с обучение за комуникация и разпознаване на
членовете на екипа. Под ръководството на сръбски психолог
бе тренирано разпределяне на ролите в такава ситуация, с цел
разясняване на различните типажи хора и на техните
личностни качества.
Доброволците взаимно представиха дейностите, които
развиват на местно ниво, като търсеха разликите и приликите
в работата на двете организации. Домакин на следващото съвместно обучение ще бъде БМЧККюстендил.

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
БЧК подкрепя деца, пострадали при катастрофи
Ямбол
16 юни 2016 г.
Областната организация на БЧК връчи финансова
помощ на семейството на Георги Василев от с. Веселиново, с
травма след пътна злополука. Средствата са отпуснати по
решение на Консултативния съвет на Фонда за подпомагане на
деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия за
долечение и рехабилитация Директорът на БЧК–Ямбол инж.
Митко Филипов запозна родителите на Георги с възможността,
при желание от тяхна страна, да му бъде осигурена и
психологическа помощ от специалисти-доброволци.
Семейството благодари на БЧК за подкрепата и на
всички добри хора, които му помагат да забрави преживяното.
Варна
20 юни 2016 г.

Майките на 4 пострадали при автомобилни
катастрофи деца от областта и две от вече възстановените
след злополуката деца участваха в среща в БЧК, където им
бяха връчени финансови помощи от Националния
дарителски фонд за подпомагане на деца пострадали при
пътнотранспортни произшествия. Те с тревога споделиха
преживяното и засвидетелстваха признателност и
благодарност към организацията.
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ВОДНО СПАСЯВАНЕ
Нови спасители
Хасково
16 юни 2016 г.
На басейна на комплекс „Фантазия” се проведе
заключителният изпит на курсистите за ”Воден спасител на
плувни басейни и водни паркове”. Всички 17 участници се
справиха успешно с теорията и показаха отличини плувни
умения и техники за спасяване.
Представител на БЧК по време на изпита беше
директорът на Водноспасителната служба Антон Налбантов.

Месец на водното спасяване
Бургас
юни 2016 г.
Областната организация на БЧК обяви юни за месец на
водното спасяване и организира обучителни и информационни
събития, свързани с превантивната дейност по темата.
В офиса на БЧК в комплекс Слънчев бряг се проведе
обучение за водни спасители, работещи на морския плаж в
курорта. Бяха преговорени основни правила за работа, с цел
намаляване на водния травматизъм и подробно бяха разгледани
темите „Техника и тактика на спасяване“ и „Първа долекарска
помощ“. Лекторите Иван Георгиев и Васил Алексиев - старши
спасители и инстуктори към БЧК, и Златка Атанасова - обучител
по първа долекарска помощ в БЧК-Бургас, дадоха възможност на
присъстващите да споделят личен опит по темите и да поставят
въпроси, свързани с конкретната им работа.
От началото на годината областната организация на
БЧК е организирала и провела 4 курса за водни спасители на
плувни басейни и водни паркове и 4 курса за водни спасители
на открити водни площи и море. Обучени и сертифицирани са
общо 67 души.
Под формата на
игри
и
въпроси,
доброволки на БМЧК
изнесоха
поредната
презентация
по
водноспасителен минимум „Приятели с водата“ пред 50 деца от
ОДЗ „Моряче“ в града. Малчуганите се запознаха с
опасностите, които дебнат на плажа и на басейна, получиха
полезни съвети как да се държат безопасно и отговорно.
Превенцията на водния травматизъм, осъществявана от доброволците на БЧК, включва и
запознаване на подрастващите с начините на действие при инциденти. като до момента са обучени
повече от 250 деца и ученици.
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По покана на РИО на МОН, директорът на областната организация на БЧК Виолета Радева
представи пред учителски колектив програмата „Приятели с водата“, насочена към учениците от
начален курс, и пълния набор от помагала за ефективното й реализиране - книга за ученика, тетрадка за
ученика и интерактивен диск.
Тя поясни колко важно за превенцията на детския травматизъм е, че темите за водна безопасност
са вече интегрирани в учебните планове по общообразователните предмети от 1 до 8 клас и в модул
физическо възпитание и спорт.

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ
„Да спасим живот в планината”
Витоша, база „Алеко”
22 юни 2016 г.
Планинската спасителна служба на БЧК проведе демонстрация
на спасителна акция с GPS-ите, закупени със събраните
дарения от кампанията на Райфайзенбанк „Избери, за да
помогнеш“. В събитието участваха Председателят на
Управителния съвет на Райфайзенбанк Оливър Рьогл, Мартин
Питлик – член на УС, част от служителите на банката, дарили
за проекта на ПСС „Да спасим живот в планината“, планински
спасители от отряда на София, медийни партньори на
дарителската кампания.
В последното издание на „Избери, за да помогнеш“ 54
служители на Райфайзенбанк дариха средства за проекта на ПСС. С набраните 7 648 лв. бяха закупени
18 GPS приемника за издирване в планината, с чиято помощ се определя точното местоположението на
нуждаещ се от помощ човек.

Издава: Национален съвет на Българския Червен кръст
Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране”
Материали и графичен дизайн:Валя Горанова
Тел: 81 64 727, 81 64 866
e-mail: pressoffice@redcross.bg; www.redcross.bg
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