Бюлетин

31 октомври - 6 ноември 2016 г.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНА ПОЛИТИКА
Обсъждане на реализацията и предизвикателствата пред Европейската хранителна програма
Пловдив
2–4 ноември 2016 г.

Актуални проблеми, свързани с организацията, реализирането и отчитането на оперативна програма „Предоставяне на
индивидуални пакети хранителни продукти - план 2016“, бяха обсъдени на национален семинар, организиран от дирекции
„Социално-здравна политика“ и „Финансово-административна и стопанска дейност“. Участие в него взеха представители на
ръководството на БЧК, директори и счетоводители от 28-те областни организации, служители на секретариата на НС на БЧК,
ангажирани с изпълненнието на програмата, както и представители на Агенцията за социално подпомагане.
С благодарност към всички служители и доброволци на БЧК за положените усилия при реализирането на хранителната
програма през предходната година, семинарът откри председателят на БЧК Христо Григоров, след което генералният директор
проф. д-р Красимир Гигов приветства представителите на АСП, запозна присъстващите с програмата за провеждане на семинара
и пожела на всички ползотворна работа.
Милена Енчева - директор на дирекция „Международно сътрудничество, програми и евроинтеграция” информира
присъстващите, че след завършилия одит Европейската комисия дава най-висока оценка за работата на БЧК по изпълнението
на оперативната хранителна прлограма.
На срещата бяха обсъдени изпълнението на програмата по план 2015, организацията на работата по изпълнение на
програмата – план 2016 и по осъществяване на съпътстващите мерки, администриране на договори и организация на
заплащането, популяризирането, медийното отразяване и информационните материали, червенокръстки изисквания към
доброволческото участие в програмата, отчетност, контрол и финансови средства.
Изложение по темата „Изпълнение на програмата по план 2016“ направиха и представителите на Агенцията за социално
подпомагане.
В общата дискусия активно се включиха директорите на областните организации на БЧК, които поставиха на обсъждане
проблеми и предизвикателства, свързани с доставките на продуктите, графиците за раздаване, труднистите при логистиката
през зимните месеци, разпределението на неполучените продукти и реализирането на съпътстващи мерки по план 2016.

Здравно образование
Ямбол
3 ноември 2016 г.
В червенокръсткото дружество към регионалния съвет на Съюза на офицерите
и сержантите от запаса и резерва „Георги Дражев” се проведе лекция на тема
„Концепция на здравето”, като част от дейностите на БЧК в направление „Здравна
просвета”. Основната цел е чрез реализиране на лекции и обучения да се повиши
здравната култура на населението и да се утвърждава здравословен начин на
живот. Гергана Георгиева, щатен специалист в областната организацията на БЧК
представи четирите важни стъпки за здравето на човешкия организъм - приемане
на определено количество вода, чистене от токсини и шлаки, правилно хранене и
защита от вредни фактори. По време на лекцията специално внимание бе отделено на количеството дневен прием на вода,
което се оказва много важен фактор за доброто здраве на хората. Участниците имаха възможност да дискутират презентираната
им тема.
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Бюлетин
ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Среща на Европейската мрежа за
развитие на доброволчеството (ENDOV)
Испания, Мадрид
27 - 29 октомври 2016 г.
В редовната среща на Европейската мрежа за развитие на доброволчеството (ENDOV) участваха представители на 17
водещи в областта на организационното развитие и внедряването на съвременния доброволчески мениджмънт национални
дружества от Европа и по специална покана – представители на Мексиканския ЧК, на офиса на МФЧК/ЧП в Женева и на
Европейския офис на ЧК/ЧП в Брюксел.
Основна цел на срещата бе обсъждането на главните насоки и течения в развитието на доброволчеството в ЕС през
следващите години и дискусията за новите форми на доброволчество, които са актуални в началото на ХХІ век, най-вече – в
условията на огромната бежанска вълна, заляла Европа.
Домакините от Испанския ЧК запознаха участниците с работата и доброволческите програми, реализирани от Националното
дружество, а акцентите в техните презентации и в съпътстващите срещата събития бяха свързани с представяне и анализиране
на развитието през годините на концепцията за „стъпките на съвременния доброволчески мениджмънт” и приложението
й на местно ниво. Спецификата на този процес, както и същността на работата с мигрантите и бежанците, бе задълбочено
представена по време на посещенията в мадридската структура на Испанския ЧК и в структурата в град Ярама.
Представителят на БЧК Димитър Зафиров, началник на отдел „Доброволческа служба”, сподели иновативни аспекти в
дейностите на организацията с и за доброволците. Обменена бе информация с представителите на водещи национални
дружества за продължаващия процес на изграждане и функциониране на електронната база данни на доброволците във
всяко едно от тях, като особено активни бяха контактите с домакините от Испанския ЧК.
Европейската младежка комисия представи новоизбраните си членове, като отбеляза включването на новия български
участник в нея – председателя на БМЧК Мария Христова. Продължи обсъждането на дейността за въвеждане на електронната
Обучителна платформа на Федерацията и на нейното интегриране в обучителните процеси на европейските национални
дружества. Представителите на департамента „Доброволчество и младежки дейности” на офиса на МФЧК/ЧП в Женева
запознаха участниците с последните новини, свързани с инициативата „План за действие за развитие на доброволчеството”.
Еберхард Льодер от Европейския офис на ЧК/ЧП, Брюксел, се фокусира върху фондовете на ЕС, чрез които може да се подпомага
развитието на доброволчеството в Европа през следващите години, и на най-значителните примери в това отношение.

Отчетно-изборна кампания 2016/2017
Ямбол
3 ноември 2016 г.
В съответствие с Устава на Български Червен кръст и във връзка с изтичащия
мандат на изборните ръководни и контролни органи, е в ход поредната отчетноизборна кампания на БЧК.
Проведоха се събранията на дружествата на БЧК „Дълголетие” към квартален
клуб „Граф Игнатиев” и „Георги Дражев” към общинската организация на БЧК-Ямбол.
Като гости на форумите присъстваха председателите на двата квартални клуба,
Иванка Георгиева - председател на общинската организация на БЧК, и Добриела
Праматарова - специалист в ОС на БЧК.
Събранията преминаха в две сесии, като през първата делегатите обсъдиха и
приеха отчетите за дейността на дружествата през периода 2013-2016 г. През втората сесия и съгласно дневния ред, делегатите
избраха новите членове на ръководствата - председател и зам.-председател, делегати и подгласник за общинското общо
събрание на БЧК-Ямбол и гласуваха предложените планове за работа през 2017 г.
И на двете събрания бе прието през следващата година по график да продължи провеждането на стартиралите още
през 2015 г. обучения по първа помощ и реакция при кризи на членове на дружествата, като всяко следващо ниво да бъде
надграждащо. Инициативата е продиктувана от необходимостта да се повишат компетентността, уменията и готовността на
доброволците за адекватно поведение преди, по време и след кризисни ситуации от различен характер.
В края на събранията делегатите си пожелаха да продължават да работят все така активно и отговорно, като се включват
в доброволчески дейности и инициативи, насочени изцяло в помощ на най-уязвимите групи от обществото.
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ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Акция „Зима”
София
1 ноември 2016 г.
Поради повишаването на риска от пътнотранспортни произшествия през
есенно-зимния сезон и увеличаване на инцидентите с пешеходци, бе даден
старт на традиционната акция „Зима”, която ще се проведе в три етапа. От 1 до 10
ноември акцентът на проверките ще бъде върху безопасността на велосипедисти
и каруци. От 11 до 20 ноември ще се наблегне на пешеходците, а от 21 до 30
ноември ще бъдат засилени проверките на шофьорите. Първите няколко дни
те ще бъдат съветвани да отстраняват нередностите по автомобилите си, но
след това ще бъдат глобявани. Санкции се предвиждат за неизправни фарове,
за износени гуми и за липса на течност за чистачките.
На пресконференция в централата на СБА комисар Бойко Рановски, началник
отдел „Пътна полиция“ към ГД „Национална полиция“ заяви, че само през месец
септември са станали 710 катастрофи, при които са загинали 68 души. 13 са
убитите пешеходци - два пъти повече, отколкото през септември миналата
година.
От Съюза на българските автомобилисти призоваха шофьорите да подготвят
колите си за зимата и да посетят сервизите на организацията за безплатна
профилактика, където ще получат ценни съвети. По време на брифинга беше
засегната и важността на пътната инфраструктура.
Инспектор Мария Ботева от Пътна полиция и секретарят на Комисията по безопасност на движението към МВР инж.
Алекси Кесяков за пореден път призоваха участниците в пътното движение за повече толерантност и внимание по
време на зимата.
Д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на БЧК, призова пешеходците да се обличат в цветни и светли
дрехи, защото така са по-видими за шофьорите.

МЕЖДУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО
Обучителен семинар
София, НУЛЦ на БЧК-Лозен
2-4 ноември 2016 г.
Българският Червен кръст организира обучителен семинар на тема „Въведение в Международното хуманитарно
право”, съвместно с Международния комитет на Червения кръст – Регионална делегация в Белград, и с помощта на
дирекции БМЧК и МСП.
Участници в семинара бяха представители на част от областните организации на БЧК, както и на някои дирекции от
Националния секретариат на БЧК. Предвижда се и второ обучение за следващата година.
Целта на семинара бе доброволци и служители от областните организации на БЧК да получат подходящи знания за
Международното хуманитарно право, за Международното движение на Червения кръст и на Червения полумесец, за
емблемите и основните правила, приложими по време на конфликт и вътрешни кризи. Обучители по различни аспекти
на международното хуманитарно право, историята на международното движение, принципите на МХП и емблемата
бяха доц. д-р Христо Паунов, член на НС на БЧК и преподавател по право в Пловдивския университет, и Яна Михайлова,
експерт по Международно хуманитарно право в дирекция „Правна” на НС на БЧК. Дейностите на международните
компоненти на червенокръсткото движение, представиха гостите на семинара д-р София Стоименова – главен секретар
на БЧК, и д-р Янко Михайлов – бивш делегат на МКЧК. Гордана Миленкович от МКЧК представи специфичните дейности
на Комитета по закрила на задържани лица, а Светлослав Русев от служба „Издирвания” – дейността по Възстановяване
на семйни връзки. Мария Христова, председател на БМЧК и член на НС на БЧК, запозна участниците с дейностите на
БМЧК, свързани с МХП.
Голям интерес предизвика ролевата игра „Игра по правилата”, в която участниците можеха в реална обстановка да
приложат наученото и да вземат решения, свързани с прилагането на Международното хуманитарно право.
Издание на Българския Червен кръст
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Бюлетин
БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Психосоциална подкрепа
Кърджали
24 октомври 2016 г.
Два екипа доброволци на БМЧК в Крумовград стартираха ателиета по
психосоциална подкрепа. Интерактивните занимания са част от проекта „Знанието
побеждава насилието и агресията“, разработен от областната организация на
младежката организация. Ателиетата се провеждат с ученици от четвъртите класове
на СУ „Васил Левски”. По време на първата сесия на тема „Емоции“ обучителите
Пресияна Вълева, Айлин Тахир, Мирослав Михайлов и Снежина Шаламанова
предоставиха на децата възможност да се включат в различни игри с опознавателен
и разтоварващ характер.

Обучения
Пловдив
30 октомври 2016 г.
Доброволци от клубовете на БМЧК в Пловдив, Асеновград, Карлово, Първомай,
Хисаря и Съединение участваха в обучение по програма „Хелфи” – Първа помощ
за деца. Целта е да бъдат създадени двойки от лектори, които да запознават деца
от трети до шести клас как могат да оказват първа долекарска помощ. Екипите ще
партнират на МВР в програмата „Детско полицейско управление”.
Враца
31 октомври - 1 ноември 2016 г.
Никол Тончева – командир на МАЕ, и доброволецът Павел Тодоров, и двамата
обучители/презентатори по темата „Първа долекарска помощ”, проведоха обучение
на членове на клуба на БМЧК в града. Участниците бяха запознати с принципите за
оказване на първа помощ, със спасителна верига, научиха какво представляват и
как се третират фрактури и рани, безсъзнание, странично стабилно положение.
Освен теоретична част, лекторите бяха подготвили ситуации, в които младежите трябваше да реагират според наученото.
На 3 ноември водещите проведоха обучение по оказване на първа долекарска помощ на доброволци от клуба към СУ
„Ив. Вазов“ в Мездра. Тяхната програма включваше зони за оказване на първа помощ, тампонираща и покривна превръзка,
безсъзнание и др.
Шумен
30 октомври - 1 ноември 2016 г.
Доброволци от клубове на младежката организация участваха в обучителен семинар,
по време на който получиха общи знания за ЧК/ЧП, запознаха се с основни аспекти
на съвременния доброволчески мениджмънт, на лидерството и лидерските умения.
На принципа „Връстници обучават връстници”, младежите работиха и по отделни
направления, свързани с ПДП, ПСП, Здравословно хранене, Превенция на зависимости
и Превенция от сексуално-рисково поведение. В работата по групи те демонстрираха
умения, надграждаха знанията си по отделните модули, планираха акции и предстоящи
дейности.
Модераторите бяха подготвили интересни забавления, игри на открито и много предизвикателства със състезателен характер.
Пазарджик
29 октомври 2016 г.
В клуба на доброволеца в града БМЧК проведе обучение по общи знания на ЧК и
ЧП, в което участваха предимно новопостъпили доброволци. Обучителите Божидар
Иванчев и Явор Калоянов запознаха присъстващите с историята, емблемата, структурата
и основните принципи на Червенокръсткото движение.
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Бюлетин
Полезна инициатива
Сливен
29 октомври 2016 г.
По повод годишнината от създаването на първото българско червенокръстко
дружество, именно в Сливен, БМЧК, съвместно с ПСС-Сливен, организира планински
поход до местността Карандила. Там доброволците наблюдаваха демонстрации на
различни похвати за планинско спасяване, а представители на МАЕ показаха уменията
си по първа долекарска помощ.

Благотворителен бал
Сливен
31 октомври 2016 г.
Крачка по пътя на хуманността бе организирания от доброволци на БМЧК
благотворителен бал „Хелоуин”. Набраните средства постъпиха във фонд
„Милосърдие” към БЧК-Сливен, подкрепящ лица и семейства, изпаднали в тежко
материално положение, социални заведения за възрастни и деца.
Празничната проява предложи възможност за приятна среща в името на
значима кауза и подейства изключително мотивиращо на доброволците. На идеята
откликнаха голям брой хора от различни сфери на обществения живот, които дадоха
прекрасен пример на децата, приятелите и близките си.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ
„Безопасно във водата!”
София, НУЛЦ на БЧК, Лозен
5-6 ноември 2016 г.
Столичната организация на БЧК проведе обучителен семинар, с който започна
изпълнението на проект„Безопасно във водата!”. Той е съфинансиран от Програмата
за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и
спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата „София европейска столица на спорта през 2018 г.”
По време на семинара 23-ма младежи-доброволци бяха обучени да провеждат
занимания по водноспасителен минимум на свои връстници - да могат да ги
запознават с опасностите при къпане и плуване и с начините за помощ и самопомощ
при водни инциденти. На участниците бяха разяснени моделът„Връстници обучават
връстници” и възможностите за развиване на презентационни и комуникационни
умения.
Предвидено е обучените на семинара младежи да проведат серия презентации и
демонстрации сред осмокласници и деветокласници в 3 столични училища, където
ще бъдат разпространени рекламни и информационни материали по темата. Всеки
един участник ще има възможност да се докосне до техниките за къпане и плуване
и да получи практически знания как да се предпазва от опасностите във водата.

Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране”; материали: Валя Горанова; графичен дизайн: Майя Маслинкова
Тел: 02/49 23 055, 02/49 23 057; e-mail: pressoffice@redcross.bg; www.redcross.bg
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