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БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
Кауза, подхранвана от истинско милосърдие
София
12 август 2016 г.
И з п ъ л н и те л н и я т д и р е к то р н а
фондация „Помощ и подкрепа“
на Малтийския орден в Швейцария
Гуидо Щьокли, който е на посещение в
България, бе гост на Българския Червен
кръст. Като висока чест и израз на
внимание и уважение бе определена
от ръководството на организацията ни
тази визита. С личното съдействие на
господин Щьокли „Помощ и подкрепа” е
предоставила дарения чрез БЧК на осем големи здравни заведения в страната, под формата на електрически болнични легла,
матраци, шкафчета и специални осветителни тела. Швейцарският благотворител бе у нас, за да се срещне с ръководствата на
болниците, за да прецени необходимостта от целево изпращане на допълнително медицинско оборудване.
От името на Националния съвет на Българския Червен кръст, в присъствието на доброволци и служители на организацията,
зам.-генералният директор на БЧК Василка Каменова връчи почетен плакет на господин Гуидо Щьокли за изключителната му
съпричастност към червенокръстките каузи и към дарителството.
„Признателни сме Ви за многобройните хуманни жестове в интерес на живота и здравето на българските пациенти. Нашата
среща е чудесен повод да засвидетелстваме за пореден път своята благодарност за дарителските Ви акции в България, да станем
изразители на обществената признателност към хуманното Ви дело. Всеки, който желае, може да подкрепи човек в нужда, но
много малко са хората като Вас, които го правят своя кауза, подхранвана от истинско милосърдие. От все сърце Ви пожелаваме
здраве и сили, за да продължите благородното си дело.” – каза при връчването на отличието Василка Каменова.

Кампания в помощ на нуждаещи се
Русе
август 2016 г.
В началото на месеца бяха раздадени на нуждаещи се първите хранителни
продукти, набрани в благотворителната кампания на БЧК и супермаркети BILLA
„Купи и дари“. Благодарение на милосърдието на клиентите на търговската верига
доброволци на областната червенокръстка организация предоставиха хранителни
пакети на децата от Центъра за работа с деца на улицата, на многодетни семейства
и на социалнослаби граждани, живеещи под прага на бедността.

Дарителска дейност
Варна
10 май-10 август 2016 г.
Не могат да бъдат изредени имената на всички добронамерени варненци, на които БЧК съдейства да помогнат на хора в нужда.
С цел дарените вещи да отиват за конкретни нужди на лица, семейства, центрове за социални услуги и институции, областната
организация регистрира предложените дарения и координира директното им предоставяне от дарителите на потребителите.
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Дрехи, обувки, детски играчки, мебели за бита, спално бельо и завивки се насочват
към бездомни и безработни, към самотни майки, към граждани, чиито домове са
пострадали от наводнението в Аспарухово, към дома за стари хора „Гергана“ и към
дневния център за деца и младежи с умствена изостаналост “Св. Йоан Златоуст”, към
центъра за обществена подкрепа и центъра за социална рехабилитация и интеграция
към фондация „Владиславово“.
Думите „Бърза реакция… Имаме Ви доверие… Не сме се излъгали, като ви
търсим.“ са често изразявано признание от дарители и получатели за своевременната
социална координация и подкрепа на БЧК.

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ
„Пътят на надеждата” продължава
София
11 август 2016 г.

Международната изложба на карикатуристи от над 50 държави и на повече от 20 български автори „Накъде Европа? Пътят
на надеждата”, посветена на бежанската криза, напусна НДК и се пренесе на открито пред Народния театър „Иван Вазов”. Тук тя
ще остане до 25 август. Организатори на инициативата са СБХ, БЧК, ВКБООН и ДАБ.
Уникалната експозиция бе официално открита от художника-карикатурист Валери Александров, координатор за България
на проекта, разработен от немското издателство “Дон Кихот” в Щутгарт, във връзка с миграционния поток на хора от Близкия
изток, Африка и Западна Азия. В памет на загиналите деца-бежанци по пътя на спасението и надеждата, в небето над театъра
организаторите пуснаха десетки бели балони – символ на загубените детски души.
Изложбата ще обиколи редица държави, през които минава пътят на бежанците, като засега е пропътувала маршрута Германия,
Косово, България. Рисунките за изложбата са подбрани след конкурс, в който са участвали стотици автори от цял свят, най-много
от Иран.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Червенокръстци отбелязаха Международния ден на младежта
Ловеч
12 август 2016 г.
Развлекателна публична инициатива по повод Международния ден на младежта
събра млади хора и деца в центъра на село Славяни. Празникът организираха БЧК
и Центърът за работа с доброволци към регионалната библиотека „Проф. Беню
Цонев” в Ловеч. Целта бе създаване на положително отношение на младежите
към заниманията със спорт, занимателни и ролеви игри, изграждане на различни
положителни качества от физическо, емоционално, психологическо, социално и
морално естество.
Градинката до читалището бе огласена от смях и веселие, които съпътстваха богатата с изненади програма. Децата рисуваха
и оцветяваха, танцуваха и участваха в различни състезателни игри. По време на забавата родителите им получиха информация
за основните неща, които е необходимо да подготвят за случаите на бедствие, за най-важните правила за оказване на първа
долекарска помощ, а също и що е доброволчество и как желаещите могат да станат доброволци на БМЧК.
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Полезен отдих
Ямбол
август 2016 г.
В програмата на организирания от областната организация на БЧК лагер за деца
в риск, настанени в Център за настаняване от семеен тип „Слънце”, бяха включени
обучения, развлекателни игри и разходки до исторически забележителности и
местности.
По темата „Превенция на зависимости” доброволци на БМЧК запознаха децата
и младежите с различните психоактивни вещества, с историята и въздействието на
всяко едно от тях върху здравето на човека. По време на ателиетата по психосоциална
подкрепа участниците в обучението участваха активно в ролеви игри и решаваха
казуси, свързани с темите Емоции, Стрес и Взаимоотношения.
Разград
август 2016 г.
С Детска академия по безопасност бе закрита и последната смяна на децата от
„Еколято 2016 г.”, инициатива, която БЧК организира и провежда вече 16 години.
В заниманията по първа помощ малчуганите усвоиха умения за справяне с
ухапвания, ужилвания и навяхване. Доброволец на БМЧК им обясняваше как да правят
превръзки и отговаряше на многобройните им въпроси.
На раздяла малчуганите получиха подаръци от организаторите на събитието.

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ
В полза на значими обществени дейности
Варна
9 август 2016 г.
Броят на членовете на общинската червенокръстка организация в район„Младост“
се увеличи, благодарение на конкретни инициативи на областната организация на
БЧК, които привлякоха вниманието и интереса на служителите на магазин Mr Bricolage
към общественозначими дейности на БЧК.
От няколко години БЧК успешно си сътрудничи с „Доверие - Брико“ АД София,
собственик на магазина във Варна, за набиране на средства за фонд „Милосърдие“, в
помощ на уязвими групи лица, а на провелата се миналата седмица среща-разговор
с екипа на магазин Mr Bricolage партньорството доведе нови червенокръстци в
организацията.
Присъстващите бяха запознати с разностранната дейност на БЧК в район„Младост“, направени бяха интересни аналогии между
уменията за професионално търговско обслужване на клиенти с различен профил и за червенокръстката работа за приобщаване
на членове, доброволци и симпатизанти към обществено значими каузи и дейности. Членовете на екипа на магазина изразиха
задоволството си от получената психологическа подкрепа за развитието на професионални умения и пожелаха да членуват в
организацията. „Стари” и „нови” червенокръстци се разделиха с усещането, че се познават по-добре, и с убеждението, че заедно
ще работят за обществена полза.
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