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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
„Училище за хуманност”
София
11-13 юли 2016 г.

Българският младежки Червен кръст организира и проведе първото по рода си „Училище за хуманност”, част от
проекта „Млади европейски доброволци като активни граждани” по програма „Еразъм +“, осъществяван съвместно
с датски, Унгарски и Румънски Червен кръст.
Инициативта се реализира в три „учебни дни”. Първият ден запозна доброволци на БМЧК от цялата страна със
същността на проекта и концепцията на училището, подготвяйки ги за същинската част, в която те бяха главни
действащи лица. Вторият ден предостави на младежите възможността да добият знания по темата за миграцията
и настоящата ситуация в България и света чрез лекции и непринудени дискусии с представители на БЧК, както и с
помощта на гост-лектори – журналисти и социални медиатори.
Третият ден беше посветен на официалното откриване и провеждане на занятията в училището, с участието
на политици, дипломати, общественици, журналисти и преподаватели, работещи по проблемите на миграцията,
дискриминацията, расизма и хуманността. „Часовете по хуманност” бяха открити от председателя на Българския
Червен кръст Христо Григоров, който благодари на младежите за хубавата инициатива и изнесе кратък урок по
човеколюбие на „учениците”.
Водещи обучители на младежите и техните невръстни „съученици за един ден” от столични училища бяха
ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев, председателят на СЕМ
Мария Стоянова и проф. Анна Кръстева от CERMES, които заедно с подкрепата на модератора Евелина Стайкова
обрисуваха за учениците цялостна картина на ситуацията, в която се намира светът днес, дебатираха темите за
демократичните ценности, за езика на омразата, за нуждата от повече хуманност и разбиране в подкрепа на
нуждаещите се. Най-младият участник сред водещите, третокласникът Георги Василев, успя да трогне всички с
искреното си и топло есе, посветено на бежанците. Последваха лични разкази и истории на бежанци за интеграцията
им в България, които успяха да заинтригуват и впечатлят всички участници.
В програмата доброволците и служителите на БЧК бяха включили и разнообразни и занимателни ателиета и игри
за децата. Ателието „Ами ако...” разпали въображението креативността на всички участници, предизвикайки ги да
си представят съвършен, хуманен свят и да помислят за малки, лични обещания и постъпки, които биха направили
такъв свят възможен. В края на учебния ден деца и възрастни обединиха идеите си в „Малка книга за хуманността”,
която впоследствие ще бъде разпространена и популяризирана сред партньори и институции.
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Обучение по първа долекарска помощ
Шумен
11 юли 2016 г.
В детския отдел на регионалната
библиотека„Стилиян Чилингиров“ БМЧК
стартира Седмица на първата долекарска
помощ. Доброволците запознаха децата
с историята, принципите и дейностите
на Българския Червен кръст и проведоха
първото ателие по темата. Разгледани
бяха спасителна верига, изгаряне,
измръзване и видове рани.
Кърджали
6-8 юли 2016 г.
В Къща за гости “Зелен център” - с. Аврен, се проведе тридневно обучение по
първа долекарска помощ на 24 доброволци от областта. Водещи на обучителните
сесии бяха Елена Георгиева и Мирослава Пенева - членове на Младежкия авариен
екип, а модератор - Антония Ячкова. Участниците в обучението получиха знания
и умения по темата, които имаха възможността да демонстрират по време
на практическите занятия. Още от началото на занятията доброволците бяха
разделени на екипи и получиха задача със състезателен характер - рисунка на тема “Къде е доброто”. Благодарение на умелата
екипна работа и на креативността на младежите, бяха създадени четири уникални рисунки по темата.
Инициативата бе реализирана с финансовата подкрепа на община Крумовград.

„Различното приятелство”
Габрово
10-12 юли 2016 г.
Доброволци от Габрово, Велико Търново и Кюстендил участваха в междуобластно
обучение на тема „Социалнопомощна дейност” – второ ниво от обучителната
система на БМЧК. Освен със спецификата на темата, лекторите Стели Джамбазова
и Виктория Генчева запознаха по-задълбочено участниците и с правата на детето,
с процеса на деинституционализация и с работата с различните типове деца.
Психологът Росица Чернева представи пред доброволците специфичните
методи и подходи при работата с деца и с младежи с увреждания. Финалната задача
на всички участници беше формулиране и изграждане на концепция за „Уроци за
България”, в които ще бъдат включени деца от институции в трите области.
Събитието беше част от проекта на БМЧК – Габрово, „Различното приятелство”,
финансиран от Фонда за оптимизиране и подпомагане на дейностите „Мисли
глобално, действай локално”.

Весело лято
Хасково
юли 2016 г.
Доброволци на БМЧК, съвместно с партньори от „Младежки център”, проведоха
дни на отворените врати. В голямата зала на младежкия дом обучени доброволци
от всички клубове на БМЧК организираха тематични сесии „Пътна безопасност”,
„Нарисувай Доброто”, „Помогни на приятел при злополука”. Инициативата е част
от партньорски проект „Весело лято”, в който целевата група са ученици на възраст
от 8 до 12 години от целия град.
В сесиите на БМЧК участваха над 80 малчугани, а 59 от тях изразиха желание да
се включат в клуб „Приятели на БМЧК”
стр. 2

Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин
Хуманен жест
Русе
10 юли 2016 г.
По идея на председателя на дружеството на БЧК „Доверие“, членове на
ДЕРБАК, МАЕ и доброволци на БМЧК организираха разходка в града на млад мъж
с увреждания, който от 5 години не е излизал от дома си. С благодарност към
организацията той сподели: „Беше много хубаво и приятно изживяване за мен.
Всички бяха внимателни и любезни. Пожелавам им да са здрави.“

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
Дарение в помощ на нуждаещи се
Видин
13, 14 юли 2016 г.
Националният съвет на БЧК предостави хуманитарна помощ на областната
организация във Видин, която включва дамски и мъжки ризи, панталони, поли,
сака, якета и чорапи на стойност 49 805 лв. Социални институции и индивидуални
бенефициенти от 7 общини в областта вече получиха помощта.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
Световно признание
Програма„Домашни грижи“, реализирана от Българския Червен кръст, беше включена като
добра практика в наскоро издаден сборник на Европейския регионален офис на Световната
здравна организация. Документът със заглавие „Научени уроци вследствие трансформиране
на системите за предоставяне на здравни грижи: сборник от инициативи в Европа“ включва
примери от 53 държави – членки на СЗО на територията на Европа. На фона на демографските
предизвикателства, пред които е изправена нашата държава, Световната здравна организация
поставя акцент върху опита на Българския Червен кръст в предоставянето на интегрирани
здравно-социални услуги за възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания.
Специален фокус е поставен върху проект „Домашни грижи за независим и достоен
живот“, реализиран съвместно с МЗ, МТСП и Швейцарския Червен кръст, с подкрепата на
Българо-швейцарската програма, който се реализира от 2012 г. и има за цел изграждане на
институционалната рамка с цел устойчиво, качествено и ефективно предоставяне на този
тип услуги в бъдеще.
Сборникът е достъпен и в електронен вариант на следния линк: http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/
health-service-delivery/publications/2016/lessons-from-transforming-health-services-delivery-compendium-of-initiatives-in-thewho-european-region-2016.

Психосоциална подкрепа на хора с увреждания
Варна
15 юли 2016 г.
Общинската организация на БЧК в район „Младост“ проведе среща с психолог на хора с увреждания на тема „Превенция
на нетолерантни отношения“. В хода на различни тестови игри и упражнения присъстващите се организираха в неформални
групи и чрез споделяне на конкретни събития от ежедневието си обсъдиха нетолерантното отношение към различните, към
хората, които имат специфични потребности и необходимост от подкрепа. Умело направлявани от психолога, участниците
в срещата съумяха да формулират възможни начини за справяне с неразбирането чрез вътрешна устойчивост и опит за
отстояване на своите права. Обсъдена бе спецификата на типовете толерантност, а нагледно бе схематизирано Дърво, чиито
клони символизират значенията на понятието.
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Курс по първа помощ на работното място
Ямбол
15 юли 2016 г.
Служители от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания и Защитено жилище в града участваха в обучение за оказване на първа
долекарска помощ на работното място. Д-р Антонина Манчева - обучител към БЧК,
запозна присъстващите с най-често срещаните заболявания в детска възраст и със
специфичните техники за оказване на първа помощ при инциденти с деца и младежи
с различна степен на физически и ментални увреждания.
Всички курсисти получиха удостоверения за готовност по „Първа помощ на
работното място”.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ
Плувен празник
Разград
юли 2016 г.

Областната организация на БЧК подкрепи провеждането на инициативата на община Разград „Плувно лято 2016”.
На басейн„Мимоза” над 50 деца от града имаха възможност да покажат плувни умения, съчетани със забавни игри и състезания.
В надпреварата се включиха и плувци-ветерани. За безопасното протичане на празника се погрижиха Росен Лицов – дългогодишен
инструктор и водният спасител Христо Калчев.
Четирима други спасители демонстрираха плувни умения, техники за изваждане на пострадал от водата и оказване на първа
помощ.

„Научи се да плуваш“
Кърджали
15 юли 2016 г.
Близо 60 деца от 1 до 4 клас, включени в програма „Научи се да плуваш“, се
запознаха с основните опасности, които крие водата, с начините за предпазване от
тях и как могат да помогнат в случай на воден инцидент. Малките плувци, разделени
на групи, ще имат тренировки през
цялото лято и ще овладеят няколко
Дирекция “Връзки с
обществеността и
стила в плуването. Заниманията се
фондонабиране”
организират от областната организация
Материали: Валя Горанова
на БЧК, съвместно с треньорите по
графичен дизайн: Майя Маслинкова
водна топка от СК „Арда 2008“, по
Тел: 81 64 721, 81 64 866; e-mail:
проект одобрен от Министерството на
pressoffice@redcross.bg; www.redcross.bg
младежта и спорта.
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