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1 - 7 август 2016 г.

БЧК - част от единния фронт срещу насилието и омразата
В писмо до генералния директор на Българския Червен кръст проф. д-р Красимир Гигов, генералният директор
на Френския Червен кръст Ани Бурлот-Бурдил благодари за съпричастието и за моралната подкрепа на БЧК по повод
трагичния инцидент на 14 юни в Ница.
„Дълбоко съм Ви признателна за проявените солидарност и съчувствие.”, се казва в писмото
„Ужасният случай по време на събитие, което традиционно се празнува със семейството, остави след себе си страшен
тътен и човешка болка. Някои от колегите ни загубиха свои роднини. Мисля за тях и за всички семейства и близки на
жертвите от тази трагедия.
Френският Червен кръст реагира още в първия момент, за да подпомогне и облекчи страдащите и засегнатите
от инцидента хора. Веднага бяха отворени два оперативни центъра за посрещане на засегнатите хора, единият от
които за семействата на жертвите - място за успокояване и за подсилване на Екипа за взаимопомощ на жертвите към
Министерство на външните работи. Повече от 200 души, служители и доброволци, бяха на разположение след атаката,
за осигуряване на спокойствие и оказване на психологична помощ на пострадалите.
Още веднъж благодаря за Вашето послание на съчувствие. Това е важно за нашето Движение, защото укрепва единния
фронт срещу подобни демонстрации на омраза.”

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ
„Накъде Европа? Пътуване на надеждата”
София
1-5 август 2016 г.

Националният дворец на културата бе домакин на международна изложба с творби на художници-карикатуристи от над
50 държави и на повече от 20 български автори, посветени на бежанската криза. Организатори на изложбата в България са
СБХ, БЧК, ВКБООН и ДАБ.
Експозицията бе открита в литературен клуб „Перото”, където български и чуждестранни творци рисуваха „на живо“ по темата
„Накъде Европа? Пътуване на надеждата” в импровизираното работно ателие и се срещнаха и разговаряха с представители на медиите.
Д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор на БЧК, благодари на участниците за изключително интересния им
творчески прочит на една от най-актуалните теми в света.„Творчеството облагородява хората, прави ги по-добри и ги обединява
около общовалидни човешки ценности, без да ги разделя по расова и религиозна принадлежност. Уверена съм, че въпросите,
които поставяте днес с художествените си произведения, ще намерят своите скорошни и адекватни отговори. Искрено се
надявам, че изкуството може да бъде мост на надеждата за един по-толерантен и по-хуманен свят – допълни д-р Тодоровска.
Художникът Валери Александров, водещ на събитието и негов координатор за България, обясни, че инициативата е по
проект, разработен от немското издателство “Дон Кихот” в Щутгарт, във връзка с миграционния поток на хора от Близкия
изток, Африка и Западна Азия. „Целта на изложбата е да обиколи редица държави, през които минава пътят на бежанците,
като засега е извървяла маршрута Германия, Косово, България. Рисунките за изложбата са подбрани след конкурс, в който
участваха стотици автори от цял свят, най-много от Иран“ – допълни Александров.
„От доста време насам в света се случват много страшни неща, а някои хора гледат на тях сякаш са просто някакъв филм.
Реших че карикатурите могат да бъдат реално отражение на ужаса. Избрахме художници от различни страни, за да покажем
тяхното усещане за проблема. Тази изложба е и протест срещу безразличието на света към живота на тези хора, които търсят
убежище”, каза при откриването ръководителят на проекта Ердоган Карайел, издател, художник и дизайнер.
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МЕНИДЖМЪНТ НА БЕДСТВИЯТА
Учебно-тренировъчно занятие
Русе
23, 24 юли 2016 г.

В „Опорния пункт за подготовка и помощ при бедствия” в база - с. Пиргово, и в
местността „Стълпище” на река Дунав се състоя учебно-тренировъчното занятие
на тема „Методи и техники за спасяване по вода при бедствени ситуации”. В
заниманията участваха 21 души - доброволци на ДЕРБАК и МАЕ - Русе, членове
на ДЕРБАК – Разград, представители на Водноспасителната служба и на дирекция
„Мениджмънт на бедствията” на БЧК.
В резултат на тренировките доброволците обогатиха и усъвършенстваха знанията
и уменията си за провеждане на спасителни операции при използване на лодки с
извънбордов мотор. Обсъдена бе възможност през следващата година подобно
занятие да бъде заложено в съответните планове на национално и областно ниво.

Екип на БЧК обучава колеги от Румънския Червен кръст
гр. Гюргево, Румъния
25 юли - 2 август 2016 г.

За трета поредна година представители на БЧК и доброволци от екипа за действие при наводнение към Водноспасителната
служба обучаваха доброволни екипи на Румънския Червен кръст (РЧК) за начините за оказване на помощ и самопомощ във
водна среда, за работа с лодка с извънбордов двигател, за начините на комуникация и действия при наводнение. Занятията се
проведоха на полигон на р. Дунав и в басейна на базовия лагер от д-р Никола Николов – и. д. директор на дирекция „Мениджмънт
на бедствията” на БЧК, от експертите във Водноспасителната служба Борис Захариев
и Майа Антова и от Николай Добрев - доброволец.
Учението беше уважено от зам.-председателя на Румънския Червен кръст
Виктор Боянджу, от генералния директор на организацията Силвиу Йоан Лефтер, от
председателя и от директора на РЧК в Гюргево, от областния управител и от кмета на
града, от председателя на румънската плувна федерация Камелия Потек. На събитието
присъстваха и представители на полицията, на спешната помощ и доброволци от
различни области на Румъния.
Занятията се охраняваха непрекъснато от екипи на гранична полиция и на
гражданската защита на област Гюргево.
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Лятна занималня
Габрово
2 август 2016 г.
По покана на народно читалище „Развитие – 1869” в Дряново, доброволците на
БМЧК Виктория Генчева и Ивайло Божков стартираха програма “Хелфи” в лятната
академия за забавления и приключения към читалището. До края на месец август
малчуганите от града ще учат заедно с духчето Хелфи по какъв начин могат да
помагат на другите. Те вече се запознаха с основните превързочни материали,
нагледно обобщиха алгоритмите при обаждане на телефон 112 и разгледаха темите
“Ужилване от насекомо” и “Навяхване”.
Освен по първа помощ, веднъж седмично децата от занималнята ще се обучават
и по проекта на БМЧК„Малки уроци по толерантност”. Целта е стимулиране от ранна
детска възраст промяна в нагласите и стереотипите на децата към различията и
повишаване чувствителността им към нетолерантността чрез неформални методи.
Уроците са проектирани за деца от 6 до 8 години и включват темите „Запознай се с толерантността”, „Защо харесваме
дъгата?”, „Стереотип - какво е, предразсъдъкът - защо е?” и „Кои хора са нетолерантни и какви са последствията?”. Първият
урок проведоха доброволците Виктория Генчева и Надежда Кръстева, обучени на второ ниво по темата, в рамките на проект
„Малки уроци по толерантност”, финансиран от Фонда за подпомагане и оптимизиране дейностите на БМЧК „Мисли глобално,
действай локално”.

Рожден ден в пожарната
Габрово
5 август 2016 г.
В присъствието на директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението” комисар Георги Русинов и служители на пожарната, на
представители на областната организация на БЧК и доброволци на БМЧК Ивелин
Граматиков от СОУ„Отец Паисий” отпразнува 14-ия си рожден ден. Момчето спечели
първо място в категория „Приложно изобразително изкуство” в националния
конкурс за стипендии за творческо развитие на деца и младежи на учебната
2015/2016 г. към Фонда на БМЧК за насърчаване и развитие на творческите
способности на деца и младежи със специални образователни потребности и/или
нисък социален статус.
Ивелин получи и специална награда на Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението” - ваучер за отпразнуване на рожденния си ден в пожарната.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
Пенсионери дариха дрехи за възрастни хора с умствени увреждания
Габрово
август 2016 г.
Членовете на новосъздаденото дружество на БЧК - Севлиево, които са част от
пенсионерски клуб „Васил Левски”, организираха дарителска кампания за настанените
в дома за хора с ментални увреждания в село Батошево.
„Изключително благодарни сме на хората, които се отзоваха толкова бързо и от
сърце помогнаха с каквото можаха”, споделиха председателите на клуба Миньо Минев и
Минка Петрова. Само за една седмица в осъществяването на доброто дело се включиха
над 25 души и събраха голямо количество дрехи.
„Дружеството ще продължи да организира различни дейности и да помага на хората
в нужда”, заявиха председателите на клуба преди дарението да отпътува към техните
набори в Батошево.
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Долни Пасарел подкрепя кампанията на БЧК и „Хюманита“
София
5 август 2016 г.

По инициатива на кмета на Долни Пасарел Наталия Александрова и на няколко млади майки от селото, през месец юли 2016
г. бе организирано събиране на употребявани дрехи и друг вид изделия – покривки, чаршафи, одеала, завеси. В присъствието
на представители на Секретариата на БЧК и на Столичната червенокръстка организация, тон и 200 кг. текстил бяха предадени
на фирма „Хюманита“.
БЧК и „Хюманита“ стартираха съвместна национална кампания за събиране и оползотворяване на стари дрехи и текстилни
продукти през месец март тази година. За целта на територита на София и Пловдив са поставени общо 27 контейнери (15 - в София
и 12 – в Пловдив). За всеки дарен килограм, компанията отчислява на БЧК по 0.10 лв. Средствата са в подкрепа на Националния
фонд на БЧК за подпомагане на пострадали при бедствия, аварии и катастрофи.

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ
Доброволчеството – общественозначима дейност
Варна
4 август 2016 г.
Областната организация на БЧК проведе втора за годината среща с доброволци в район „Владислав Варненчик“ на тема
„Заедно за солидарност и подкрепа на уязвими хора в района“. Под формата на тренинг, ръководен от психолога Пламена
Иванова, присъстващите участваха в игрите „Днес се чувствам…“ и „Това, което искам другите да знаят за мен“, като по този начин
се опознаха взаимно.
Отговаряйки на въпроса „Какво мога да променя като доброволец в моето обкръжение, в моя район на местоживеене?“
доброволците обсъдиха личната си и гражданска позиция по общественозначими проблеми и готовността си за ангажиране в
решаването им. Те се обединиха около идеята, че доброволчеството е призвание, но е необходим закон, който да го улеснява,
защитава и стимулира. Въпросът „Какво печеля от това, че съм доброволец?“ намери сред участниците в срещата своите взаимно
допълващи се отговори - приятелство, обществено-полезна изява, личностно израстване. Всеки доброволец се ангажира да
предостави на уязвим жител от района хранителни продукти, набрани от благотворителна кампания на БЧК и катедрален храм
„Св. Успение Богородично“.

Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране”
Материали: Валя Горанова;
графичен дизайн: Майя Маслинкова
Тел: 02/49 23 056,
02/49 23 057
e-mail: pressoffice@redcross.bg
www.redcross.bg
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