Бюлетин

10 - 16 април 2017 г.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
Хранителни пакети за бедни от кампанията „Великден за всеки“

Враца
8 април 2017 г.
Благотворителна кампания за най-бедните жители на града се проведе след архиерейската света литургия, отслужена от врачанския митрополит
Григорий в храма„Свети Николай“. Г-жа Мая Манолова, омбудсман на Р България, заедно с негово Високопреосвещенство и доброволци от БЧК, раздадоха
предварително подготвените 350 хранителни пакети от кампанията „Великден за всеки“.
„Заедно с Българския Червен кръст и с институциите, които са в обществения съвет, разпределихме първите събрани средства в кампанията„Великден
за всеки“. Те са 320 000 лв. и ще стигнат във вид на ваучери за храна до 16 000 пенсионери.” – каза г-жа М. Манолова.

„Дар за Великден”
Бургас
Април 2017 г.
Фондонабирателна кампания на БЧК – Бургас, осъществена в
партньорство с МЕТРО-Бургас и подкрепата на гражданите, събра
1059 лв. за закупуване на хранителни пакети за терминално болни,
военноинвалиди, многодетни майки, възрастни хора.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Акция „Цветница”
Пазарджик
9 април 2017 г.
Доброволците от БМЧК – Пазарджик, проведоха фондонабирателна
акция пред петте църковни храма в града.
Клубът на БМЧК в Панагюрище също се включи в инициативата.
Събраните средства ще бъдат предоставени за дейностите на БМЧК
с деца в риск.
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Фондонабирателна кампания „Цветница 2017 г.”
Враца
9 април 2017 г.
Традиционната кампания на БМЧК – Враца, „Цветница 2017 г.” за
фондонабиране в подкрепа на завършващите средното си образование
сираци и полусираци, протече по традиция пред храмовете на Българската
православна църква, в Мездра и в храмовете в района на Зверино.
Доброволците бяха подготвили цветя от шарена хартия, които поднасяха
като сувенир за дарителите, а в община Мездра раздаваха здравец на
хората, които пускаха дарения в касичките им.
Общата събрана сума от петте храма във Враца възлиза на 2 781 лв.

Благотворителност

Среща със стари приятели

Разград
Април 2017 г.
Доброволци на БМЧК – Разград, организираха великденска
фондонабирателна кампания. На импровизиран щанд те предлагаха
сладки и солени изкушения и ръчно изработени картички.
Събрани бяха 297 лв. в подкрепа на деца в риск.

Разград
Април 2017 г.
В навечерието на Великден доброволците от БМЧК – Разград, Емили
и Джанет се срещнаха с възрастните хора от ДСХ в града.
С пожелания за здраве, успехи и щастие по повод предстоящия
християнски празник премина срещата между различните поколения.

Великденска акция
Пазарджик
13 април 2017 г.
По повод Великден доброволците от БМЧК – Пазарджик, боядисваха
яйца в Градската градина. Към тях се присъединиха и децата от Център за
настаняване от семеен тип към ОС на БЧК – Пазарджик, както и минаващи
граждани и гости на града.
Яйцата са дарение от общинските червенокръстки дружества в
областните села.
Събраните дарения ще бъдат раздадени на Дом за стари хора „Гаврил
Кръстевич” в Пазарджик, на Дом за стари хора в Главиница, на възрастните
ползватели в обществената трапезария за социално слаби възрастни хора
към ОС на БЧК – Пазарджик, на самотно живеещите възрастни, обгрижвани
по домовете по програма „Бюро за предоставяне на домашни помощници и
социални асистенти”, на децата от Център за настаняване от семеен тип и от
Център за работа с деца на улицата в Алеко-Константиново, на сираци и др.
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Велики четвъртък с БМЧК

„Споделен Великден“

Пловдив
13 април 2017 г.
Доброволци на БМЧК – Пловдив, боядисваха червени яйца с деца от
сдружение„Паралелен свят”, сдружение„Различни, но равни”, Национален
алианс на хора с редки болести и деца, изучаващи религия в училищата си.
Инициативата е част от кампанията „Споделен Великден”.

Пловдив
14 април 2017 г.
На Разпети петък доброволците на БМЧК – Пловдив, сложиха финала на
кампанията„Споделен Великден“. Те отново застанаха пред православните
храмове в града и общините в областта, за да подкрепят добрата кауза в
помощ на деца в нужда. Тазгодишната кампания премина с позитивно
настроение и много спомени за доброволците.

Благотворителна акция
София
Април 2017 г.
Доброволците от шеста териториална организация към СО на БЧК
отбелязаха Великден с редица инициативи.
Те раздадоха домашно приготвени козунаци и сладки с членовете на Дружеството към Дома за стари хора в квартал Горна баня за пета поредна година.
Раздадени бяха хранителни пакети, предоставени от Била, на социално
слаби граждани и самотно живеещи възрастни хора.

„Топъл обяд“
Джебел
Април 2017 г.
Доброволците на БМЧК от клуб ,,Да имаш голямо сърце не тежи“ към
ПГ „Руска Пеева” реализираха кампания „Топъл обяд”.
Със събраните 178 лв., дарени от учители, служители и много граждани,
доброволците нахраниха 40 социално слаби в града, а учениците от
паралелка „Ресторантьор” сготвиха за нуждаещите се и подготвиха пакети
с трайни хранителни продукти от първа необходимост.

Концерт
Варна
14 април 2017 г.
Благотворителен концерт в подкрепа на програма
„Топъл обяд”, организираха доброволци на БМЧК –
Варна.
В него участваха Славин Славчев, Кристина
Шидерова от Кралската консерватория по съвременни
танци, Театрална школа „Щурче” и много др.
Издание на Българския Червен кръст
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„Зона здраве”
Бургас
8-9 април 2017 г.
Доброволците на БМЧК – Бургас, участваха с демонстрация по ПДП и
със сценката „Добротворци“за най-малките зрители, в „Зона здраве“ 2017,
пространство за информиране и профилактика на здравето.
Представители на болници в различни области извършиха безплатни
профилактични прегледи за гражданите на Бургас. Събитието се случи в МОЛ
Галерия Бургас, организирано от държавни и неправителствени организации,
болнични и здравни центрове.

Презентация
Ямбол
Април 2017 г.
Доброволците от БМЧК – Ямбол, презентираха основните си дейности пред ученици от
Доброволчески клуб„Приятел“ към Местна комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните.
Младежите представиха традиционните дейности на организацията: здравна просвета,
оказване на първа долекарска помощ, социално-помощна дейност, организационно
развитие, работа по проекти и младежки програми.
След презентацията всички участниците имаха възможност да споделят личен опит
от доброволческата си дейност в полза на уязвими лица.

Обучение за нов клуб на БМЧК
Видин
12 април 2017 г.
В Ружинци се проведе обучение на новоучредения клуб на БМЧК –
Ружинци с участието на членове на клуб „Приятели на БМЧК”.
Новите доброволци се запознаха обстойно с историята на Червения
кръст, със структурата на организацията на областно и национално ниво
и с мисията на червенокръстците. Научиха и много за организирането и
провеждането на различни акции и инициативи.
Водещ беше Момчил Петров, гл. специалист „Младежка дейност” в
Секретариата на ОС на БЧК – Видин.

Обучение
Сливен
12 април 2017 г.
БМЧК-Сливен проведе областно обучение на тема “Общи знания за ЧК/
ЧП и основни моменти в доброволческия мениджмънт”.
Участваха двадесет доброволци, които вече са подготвени да предават
знания в своите учебни заведения по места. Присъстваха представители
на няколко клуба от Твърдица, Нова Загора, Котел и Сливен. Обучението
премина много оживено, вдъхновяващо, с игри, казуси и интерактивно
учене.
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Обучение по ПДП
Стара Загора
13 април 2017 г.
Преди Великден девет от най-изявените доброволци на БМЧК – Стара
Загора, се обучаваха на тема “Първа долекарска помощ“. Обучител беше
Памела Иванова, дългогодишен член и доброволец на организацията,
областен координатор в периода 2015-2016 г.
Първата част беше теоритична, за състояния като изгаряне и измръзване,
ожилване, натравяния, епилепсия, диабет, астма, мигрена, инфаркт, инсулт,
хипервентилация. Обучението премина и с практическа насоченост, като
доброволците имаха възможност да придобият нови знания и умения –
превързване при кръвотечения, ампутиран крайник, обездвижване при
фрактура на череп, ключица, гръбначен стълб, таз, крайник.
До края на календарната година са планирани обучения по ПДП във
всички клубове на БМЧК в областта.

Обучение по програма „Хелфи”
Габрово
10-12 април 2017 г.
Доброволци на БМЧК – Габрово, следваха съветите на Хелфи,
обучавайки се по програмата с голям интерес и готовност да предават
знанията в бъдеще на деца в училище.
Сблъсквайки се с две от най-разглежданите теми в организацията,
работата с деца и първата долекарска помощ, доброволците не само
натрупаха знания, но и проявиха нескрито желание да се ангажират с
програмата в бъдеще.

Тренировъчно учение

София
7 – 9 април 2017 г.
На яз. Искър беше проведено тренировъчно учение. Участваха 13 души от състава на ДЕРБАК-София, 14 души от МАЕ-София, статисти и експертите
по МБ и ВСД. Допълнително за обмяна на добри практики и повишаване на капацитета на екипите в тренировъчното учение, бяха поканени за участие и
доброволци от НЕРБАК и ДЕРБАК-Благоевград.
Учението се проведе на няколко етапа. През първия ден екипите започнаха своята подготовка за оказване на помощ на пострадали при различни ситуации.
През втория ден беше създадена обстановка на станало наводнение от висока приливна вълна. Екипите напуснаха базовия лагер по суша и вода и под
заплаха от втора приливна вълна се изнесоха в района на бедствието, където започнаха издирвателни дейности и оказване на помощ.
През третия ден бяха създадени различни ситуации за оказване на ПДП на пострадали в района около базовия лагер.
Учението показа, че екипите имат много добра подготовка за реагиране и подпомагане при бедствия.
Издание на Българския Червен кръст

стр. 5

Бюлетин
Семинар за ръководни кадри
Бургас, Несебър
10 – 12 април 2017 г.
БМЧК – Бургас, проведе тридневен обучителен семинар за ръководни
кадри, избрани на клубно и областно ниво за следващия двугодишен
мандат.
Доброволците разгледаха основни теми, свързани с Международното
червенокръстко движение, с неговата мисия и фундаментални принципи,
с емблемата и структурата и т.н.
Координаторите и техните заместници задълбочиха знанията си
по темите лидерство, работа в екип, разрешаване на конфликти и
доброволчески мениджмънт с идеята да управляват по-успешно клубовете,
които представляват.
Доброволците упражниха и уменията си за планиране на акция/кампания и дадоха идеи за привличането на нови доброволци и членове към
областната младежка организация.

Екскурзия
Русе
12 – 14 април 2017 г.
Двадесет и шест деца от Приюта за безнадзорни деца и от Центъра
за работа с деца на улицата към ОС на БЧК – Русе, посетиха исторически
и природни забележителности във Велико Търново, Елена и Вълчовци.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
Подкрепа за лица, живеещи на улицата
Ямбол
Април 2017 г.
В навечерието на Великден и по инициатива на Общинското
ръководство на БЧК – Ямбол се проведе среща с лица, живеещи на улицата.
Участие взеха Иванка Георгиева, председател на Общинския съвет на БЧК,
д-р Лъчезар Ханджиев, зам.-председател, и доброволци от Доброволния
екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи. В непринуден разговор
хората имаха възможност да споделят част от проблемите, които срещат
в трудното си ежедневие и причините, които са ги принудили да изберат
живот на улицата.
Като знак на съпричастност и по случай един от най-светлите празници в християнския календар, г-жа Георгиева и д-р Ханджиев им предоставиха
пакети с хранителни продукти, съдържащи козунаци, яйца, захарни изделия, сокове и кисело мляко, осигурени от дарител на БЧК.

Предпразнично в дом за възрастни с физически
увреждания
Габрово
11 април 2017 г.
По повод Великден доброволци на БЧК – Габрово, посетиха Дом за възрастни с физически
увреждания. Освен с красиво боядисани яйца и вкусни козунаци, те зарадваха своите приятели
от дома с музикална програма.
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