Бюлетин

28 май - 11 юни 2017 г.

РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ
Кръгла маса по проблемите на децата бежанци

София
30 май 2017 г.
В Секретариата на БЧК се проведе Кръгла маса на тема: „Възможности за по-добра закрила за децата бежанци в България”. Организатори
на събитието бяха Българският Червен кръст и Държавната агенция за закрила на детето, с подкрепата на Международната неправителствена
организация „Terre des hommes”. Целта на инициативата бе да провокира активен диалог сред всички заинтересовани страни по отношение на
наложителни промени в нормативната уредба, регламентираща системата за закрила и подобряване на грижата за децата-бежанци. Участие
взеха г-н Матайс льо Рут, представител на ВКБООН, г-жа Мария Хесус
Конде, представител на УНИЦЕФ за България, председателят на БЧК
ПОЕТИКА И РЕАЛИЗЪМ
акад. Христо Григоров, г-жа Офелия Кънева, председател на Държавната
агенция за закрила на детето, представител на Омбудсмана на
РБългария, както и представители на повече от десет дипломатически
мисии на ЕС в страната. Модератор беше д-р Надежда Тодоровска, зам.
генерален директор на БЧК. Част от темите на кръглата маса засегнаха
необходимостта от законодателни промени и подготовка на хора, които
Вяра в бъдещето
да работят с децата-бежанци. Според представените данни, към края на
миналата седмица в центровете за възрастни са били настанени над 800
Не се лети без крила,
непридружени непълнолетни деца, като 347 от тях са в София. Основен
Не се твори без чувство, опит и мечта!
акцент се оказа идеята за изграждането на нов център за настаняване
Дали с длето, дали с перо,
на непридружени деца.
Или седнал в стол висок –
Председателят на ДАЗД Офелия Кънева заяви, че са необходими поне
два центъра от подобен тип в страната, в които тези момчета и момичета
Вперил поглед в кръгозора:
в уязвимо положение да получават внимание и грижи. Представени бяха
Не ще сътвориш това, което
данни на Агенцията за закрила на детето, според които 42% от влизащите
От теб очакват много хора.
в страната деца са без възрастен придружител, а всяко пето от тях е под
14 г. Проблем е и установяването на възрастта на част от тези деца, както
Акад. Христо Григоров д-р х.к.
и назначаването на настойници и попечители.
Представителят на УНИЦЕФ, Мария Хесус Конде коментира, че в
световен мащаб се увеличава броят на децата, които търсят убежище.
Това бе изтъкнато и от Клер Арно, регионален мениджър на проекти за
закрила на детето, финансирани от “Terre des hommes”.
В заключителната част на кръглата маса всички присъстващи
застанаха зад идеята за създаването на Център за настаняване на
непридружени деца.
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ПАРТНЬОРСТВО
Меморандум за сътрудничество
София
8 юни 2017 г.
Българският Червен кръст и Българският съюз за физическа култура
и спорт сключиха меморандум за сътрудничество и партньорство.
Споразумението беше подписано от председателя на БЧК акад. Христо
Григоров и председателя на БСФС проф. Светослав Иванов. Сътрудничеството
между двете страни ще се осъществява чрез обмен на информация,
съвместни инициативи и проекти, обучения, организиране на семинари и
работни срещи.
В меморандума се отчита важността от партньорство и обмяна на опит в
областта на насърчаване на здравословния начин на живот и за повишаване
защитата на здравето, разпространение на здравни знания и култура,
подпомагане на населението в случаи на бедствия, аварии, катастрофи и
други извънредни ситуации.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Генералният директор на БЧК участва в лидерска среща

Загреб, Хърватска
30, 31 май 2017 г.
Хърватският ЧК беше домакин на Лидерска среща, събрала ръководителите на 9 национални дружества на Червения кръст от региона на Югоизточна
Европа. Срещата беше подкрепена от МФЧК/ЧП, МКЧК, а участие в нея взеха и лидерите на Австрийския ЧК, Италианския ЧК и Шведския ЧК.
Сред заложените цели на срещата бяха: обсъждането на предстоящите Уставни срещи на Движението, които ще се проведат през месец ноември
т.г. в Турция; дискутиране на инициативата „съседите помагат първи“, предложена от Хърватския ЧК - фокусирана върху подготовката и отговора при
бедствия; корпоративните партньорства; сътрудничеството в рамките на Движението.
Лидерската среща се яви като адекватна алтернатива на неколкократно отправяните от БЧК (от края на 2015 г), искания да се потърсят варианти за
сближаване между НД в работата им, включително по програми и проекти. Част от дневния ред включваше именно темата за мобилизиране на ресурси,
с оглед на европейското финансиране и беше фасилитирана от представител на Европейския офис на ЧК в гр. Брюксел.
Ролята на БЧК беше подчертана от Македонския ЧК, в частност с оказваната от БЧК помощ в областта на водното спасяване, на ЧК на Черна гора – за
планинското спасяване, както и при работата с Международния комитет на ЧК по програмите за възстановяване на семейни връзки и закрила. С общо
съгласие, Българският Червен кръст беше определен за домакин на втората среща на лидерите на НД от Югоизточна Европа.
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Национално състезание по първа помощ

НУЛЦ Лозен, София
3 юни 2017 г.
В 29-ото Национално състезание на ученическите екипи по първа помощ (УЕПП). В него взеха участие 26 отбора от цялата страна.
В състезанието бяха включени различни ситуационни задачи, всяка от които с продължителност 10 минути, както и теоретичен тест.
Отборът, който представяше Български младежки Червен кръст Пазарджик зае първо място. Заслужената победа бе извоювана след целогодишна
упорита подготовка. В тренировките се включваха доброволци, които са членове на Младежки авариен екип на БМЧК Пазарджик. На второ място се
класираха младежите от Варна, а трето бе заето от екипа на София.

Международен ден на детето

София
1 юни 2017 г.
Младежи от 6 Териториална организация на СО на БЧК се включиха във
велопарад, организиран от районната администрация на „Красно село“.
В инициативата участваха над 200 деца, родители и преподаватели от
общинските детски градини. Съвместно с представителите на „Пътна полиция“
доброволците проведоха викторина с въпроси относно правилата за движение,
връчиха награди на участниците и им обясниха как да реагират при различни
наранявания. Велопарадът завърши с посланието„Безопасност на пътя - пазете
децата!“.
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Стара Загора
1 юни 2017 г.
По повод Международния ден на детето, доброволците от БМЧК - Стара
Загора, съвместно с MALL GALLERIA в града, организираха дарителска кампания.
Тя се проведе в периода 22 май 1 юни 2017 г.
По време на кампанията младежите бяха организирали различни забавни
и развлекателни дейности за децата, посетители на мола. Родители, деца и
други граждани даряваха детски играчки и книжки в обособения кът на БМЧК.
Децата с радост посещаваха къта, където заедно с доброволците четяха
книжки, рисуваха, оцветяваха и изработваха фигурки от хартия.
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Габрово
1 юни 2017 г.
По случай Денят на детето доброволците на БМЧК - Габрово посетиха
Дневния център за деца с увреждания. Заедно те посрещнаха празника
с песни, танци и много хубаво време. Доброволците занесоха подаръци:
плюшени играчки на децата, а те върнаха жеста с ръчно изготвени
картички с пожелания за безгрижно лято. Сред доброволците беше и бивш
потребител на Дневния център.

Ямбол
1 юни 2017 г.
Доброволците от БМЧК Ямбол организираха празник по повод
Международния ден на детето в Градския парк. На централна алея бяха
обособени кътове по интереси. На първия кът доброволците на БМЧК
демонстрираха уменията си за оказване на първа долекарска помощ при
кръвотечения и счупване на крайници в резултат на пътнотранспортно
произшествие. Всяко дете имаше възможност да се докосне до учебния
манекен и да приложи наученото за изкуствено дишане и непряк сърдечен
масаж. Във втория кът беше изградено Арт ателие, където децата
имаха възможност да рисуват върху лице, заедно със забавния клоун.
В Арт ателието се изработваха и сувенири, които се предлагаха на базар.
Набраните средства са за деца в риск. Най - голям интерес предизвикаха
забавните игри ”Великани и джуджета” и „Не се сърди човече”, в които
доброволците се забавляваха заедно с малчуганите. Победителите в игрите
получиха награди, а всички участници в празника се почерпиха с лакомства.
Десет доброволци от БМЧК съдийстваха при първия състезателен
модул, който беше практическа демонстрация „Оказване на първа
долекарска помощ”.
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Пазарджик
1 юни 2017 г.
БМЧК отбеляза 1 юни, като организира за децата от ЦНСТДМ Пазарджик
посещение на детски филм.
Акцията за празника младите червенокръстци проведоха на
площад „Константин Величков” в областния град, където имаше много
състезателни и забавни игри с присъстващите деца. Беше обявен и конкурс
за най-красива празнична рисунка. На всички участници бяха раздадени
много подаръци. Празникът премина с много усмивки и забавление.
БМЧК Панагюрище подариха на децата от ДЦВУ„Дъга ”незабравима
разходка в парк остров „Свобода” Пазарджик.

Видин
1 юни 2017 г.
БМЧК съвместно с Фондация ”Подкрепа за реализация”, “Дамски Лайънс
клуб Вида“ - Видин, с подкрепата на община Видин организираха за поредна
година детски хепънинг „ЩУРОЛАНДИЯ” за децата от града.
В центъра на крайдунавския парк бяха разположени шатри с различни
детски кътове. Всяко едно дете, посетило шатрата на БМЧК, бе с нарисувано
лице по негово желание – лъвче, тигърче, приказен герой, коте и много други.
Доброволците на БМЧК грижливо оформяха различни прически на момичетата,
като вплитаха панделки и правеха плитки. За да са наистина щастливи всички
деца посетили шатрата на БМЧК всяко едно от тях си тръгваше, освен с красиво
изписано лице, с балон или подарък. Имаше различни пунктове – спортни игри,
арт ателиета, дискотека и много други.
В акцията се включиха над 40 доброволци от БМЧК – Видин и 15 доброволци
от БМЧК – Ружинци. На стадиона в селото се проведе детски празник „Всички
заедно да се веселим”, организиран от общината. На празника доброволците
на БМЧК отвориха пункт за всички посетители. Гости на събитието бяха и
директорът на Секретариата на ОС на БЧК – Видин – г-жа Цветелина Петрова,
главният специалист Младежка дейност в БЧК - Видин – Момчил Петров и трима
доброволци на БМЧК.
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правила при оказване на първа долекарска помощ или последователността
от животоспасяващи мерки, които всеки човек може да изпълни.
Демонстрирани им бяха модели: как да действат в критични ситуации,
оказване на първа помощ преди да дойде спешен екип и др. Всичко това
беше затвърдено с разиграване на ситуации, в които децата можаха да
приложат наученото. За пореден път за децата беше организирана и така
любимата от тях игра„Рали”- разделени на различни отбори, преминавайки
през множество препятствия, те достигнаха до заветното съкровище, което
с помощта на доброволците от БМЧК ги превърна в различни приказни
герои.

Враца
1 юни 2017 г.
В деня на детето, който е и празник на Враца, в Спортен комплекс
„Христо Ботев“ се проведе първият панаир на професиите, който имаше
за цел да представи пред учениците, жители и гости на града какво
представляват някои от професиите и с какво се занимават хората, които ги
упражняват. В инициативата участваха община Враца, Дирекция „Бюро по
труда“, Студентски съвет, Агенция „Закрила на детето“ и др. Доброволците
от БМЧК Враца подкрепиха студентите от Медицински университет –
„Филиал проф. д-р Иван Митев“ Враца, които представиха реакция при 2
вида инциденти и работата на специалност „Акушерка“. За да се представи
по нагледно медицинската професия доброволците на БМЧК разиграха
ситуация на злополука при падане и хипоглекимичен шок, при която те
оказват първата помощ, подават сигнал и заедно с наблизо намиращата
се медицинска сестра помагат на пострадалите.

Добрич
1 юни 2017 г.
Децата от Центъра за обществена подкрепа към Обл.С на БЧК Добрич и доброволци от БМЧК посетиха „Център за защита на природата
и животните”. Младите червенокръстци запознаха децата с основните
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Кърджали
1 юни 2017 г.
По повод международният ден на детето доброволци на БМЧК
организираха детски празници. В Ардино младежите от клуб „От сърце“
към СУ„Васил Левски“ зарадваха своите приятели от ОДЗ„Слънце“ с голяма
празнична торта, игри и рисунки.
В Крумовград членовете на клуб „Добро сърце“ проведоха детски
спортен полуден с участието на децата и младежите от Комплекса за
социални услуги.
В Момчилград младите червенокръстци от клуб„Надежда“ празнуваха
за поредна година със своите приятели от дневен център за деца с
увреждания „Дъга“, а тортата за пореден път бе неотлъчен елемент от
празничния ден.

Варна
1 юни 2017 г.
По случай 1 юни, доброволци от Българския младежки Червен кръст
посетиха ЦНСТ “Изгрев-Изток”-Варна, за да поиграят малко с децата и да
ги зарадват за празника.
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Ловеч
При изключително голям интерес от страна на деца и родители премина
празникът в Зоопарк – Ловеч, посветен на Деня на детето.
Специален гост на празника, обявен като карнавал на малките животни,
бе Росица Кирилова – любима на няколко поколения изпълнителка.
Доброволците на БМЧК и библиотеката направиха забавата на децата
безкрайна – рисуване, оцветяване, игри, танци и много настроение. За
участие в състезанията по скачане с чувал, надиграване и дартс, имаше
изключително много желаещи. Малки и големи се редяха на опашка, за
да бъдат нарисувани с боички, в резултат на което наоколо се появиха
принцеси, пеперуди, спайдърмен, паяци, мечета и други любими приказни
и комикс-герои.

Пловдив
Доброволци на клуб “Единство” на БМЧК - Сопот съвмество с община
Сопот организираха детски празник по повод 1-ви юни. Празникът мина с
много интересни игри и песни.

Световен ден без тютюнев дим

Враца
31 май 2017 г.
Доброволците от БМЧК и клуб „Приятели на БМЧК“ Враца проведоха
информационна кампания по повод Световния ден без тютюнев дим.
Партньори на инициативата са Национален алианс на хората с редки
болести, Областен информационен център Враца и РЗИ Враца. За акцията
младите червенокръстци бяха подготвили плакати, хартиени цигари с
послания, значки в подкрепа на непушенето. Материали, предоставени
от партньорите, както и допълнителна информация по темата всеки
гражданин или гост на Враца можеше да получи на импровизирания щанд,
който беше разположен в центъра на града.
Акция по повод Световния ден без тютюнев дим проведоха и
доброволците от клубовете на БМЧК в Борован и Мездра.
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Ловеч
31 май 2017 г.
„Спри цигарите днес“ казаха в своя акция доброволците на БМЧК. Те
раздадоха на ученици и граждани стикери, брошури и плакати, в които се
изброяват вредите от тютюнопушенето, както и статистика за процента
българи пушачи и колко от тях са деца.
Ямбол
31 май 2017 г.
По повод отбелязването на Световня ден без тютюнопушене
доброволците на БМЧК в Стралджа реализираха поредица от инициативи.
Младите червенокръстци от СУ ”П.Яворов” проведоха кампания с мото
„Тютюнопушенето е вредно!”. Изнесени бяха лекции в училището, идеята
бе повече млади хора да разберат навреме вредата от този навик.
Издание на Българския Червен кръст

Бюлетин
Доброволците от БМЧК посетиха институции, фирми, подарявайки скрити
в цигари информационни материали за вредата от пушенето.
***
Доброволците на БМЧК от Ямбол партнираха на представители от РЗИ
– Ямбол при безплатното измерване на въглеродния оксид в издишания
въздух в кръвта на пасивни и активни пушачи. Младежите разпространиха
информационни брошури на гражданите със съвети „Какво полезно да
направя за 5 минути, вместо да пуша цигара?“

Шумен
31 май 2017 г.
По повод световния ден без тютюнопушене доброволците от БМЧК
Шумен се включиха в инициативите, организирани съвместно с Регионална
здравна инспекция Шумен и Общински здравен център. В кв. Тракия
се проведе акция с раздаване на здравно-образователни материали и
скринингова кампания за измерване на въглеродния оксид на пасивни и
активни пушачи с уред SmokerLyzer.

Първа долекарска помощ
Пловдив
30 май 2017 г.
Младежите от клуба на БМЧК „Милосърдие” – Сопот, в рамките на
няколко срещи с г-н. Н. Нешев – председател на общинската структура
на БЧК, и с негова помощ, научиха най-честите травми, които могат да се
случат в нашето ежедневие.
Така обучените доброволци от Сопот посетиха училището в Клисура
и покаазаха на свои връстници как да се справят в ситуации, налагащи
прилагане на ПДП. Учениците се забавляваха заедно и имаха възможност
да изпробват наученото.

Театрален дебют
Джебел, Кърджали
30 май 2017 г.
Доброволците на БМЧК от клуб„Да имаш голямо сърце не тежи“ при ПГ
,,Руска Пеева”, направиха своя дебют в театралното поприще. Децата от с.
Припек се насладиха на куклената постановка„Горското училище“ на Атанас
Цветков, представена с голямо майсторство от младите червеноскръстци.
„Играхме пред най-топлата и сърцата публика. Благодарим на всички
мили хора от селото“ - с тези думи се обърна към присъстващите зам.
председателят на Общинския съвет на БЧК – Джебел - Ваня Енчева. С
подкрепата на родителите на малчуганите, от постановката бяха набрани
средства в размер на 350 лева. Идеята на доброволците от града е с набраните средства да помогнат на деца в неравностойно положение, през месец
септември да посрещнат първия си учебен ден с усмивка на лице.
Членовете на клуба ще зарадват с куклената постановка и децата от Крумовград.
Издание на Българския Червен кръст
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Математическо състезание
Джебел, Кърджали
31 май 2017 г.
В залата на СУ „Христо Ботев“ ученици с обучителни затруднения по
математика участваха в забавно математическо състезание организирано от
ръководителката им г-жа Шермин Исмаил. В рамките на един учебен час децата
имаха възможността да решават задачи свързани с конкретен екологичен
проблем на съвременното общество и получиха полезна информация,
която да използват за опазване на природната среда. Компетентно жури
– техни съученици определиха победителите в състезанието. Гостите на
математическото събитие -доброволци на БМЧК от клуб „Да имаш голямо
сърце не тежи“, връчиха на младите ентусиазирани математици, подаръци
осигурени от Областния съвет на БЧК – Кърджали.

Публична дискусия по младежка политика
Враца
31 май 2017 г.
В Младежки център Враца доброволци на БМЧК от областния град
участваха в организирана публична дискусия, част от проект “Младежки
пътници” (на Сдружение Свободен младежки център Видин), който има цел
да активизира т.нар. “структурен диалог” - диалогът между младежите и
техните организации от една страна и публичните институции, отговорни за
младежката политика (вкл. общините), да консолидира ресурсите за младежки
дейности в целия трансграничен район.
Една от засегнатите теми беше 11-те приоритета за младежка политика на
Европейския младежки форум - структура към Съвета на Европа. В дискусията
се включиха сръбски младежи, които присъстваха във връзка с проекта,
финансиран по програма Interreg-IPA CBC България - Сърбия. Участие взеха
и представители на РУО Враца, Търговско-промишлената палата, Бюрото по
труда, Дом на науката и техниката - Враца, МИКЦ , ОИЦ, Младежки дом, членове
на ученически съвет, младежи и медии.

Абитуриентски празник на БМЧК
Видин
1 юни 2017 г.
В местно заведение в Крайдунавския парк бе организиран празник за
абитуриентите от Български младежки Червен кръст в града. С участието
на доброволци на БМЧК – Видин и БМЧК – Ружинци, директора и щатния
състав на БЧК – Видин, председателя на Общинска организация на БЧК –
Ружинци и представители на община Ружинци.
Всички абитуриенти на БМЧК – Видин бяха наградени за положените
усилия, упоритостта, всеотдайността и любовта, която вложиха в
организацията. Тържествено бяха връчени дипломи и сувенири за късмет
на абитуриентите, с пожелание за здраве, щастие, лек житейски път и
напомняне, че БЧК и БМЧК – Видин винаги ще са с отворени врати за тях
и винаги ще бъдат тяхно семейство.
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„Вълшебно лято“
Пловдив
1 юни 2017 г.
Доброволците БМЧК се включиха по традиция в съвместна инициатива
с радио “Катра ФМ” за набиране на средства за oсигуряване на учебници и
обучение за тежкоболни деца от 20 семейства от Пловдив. На централния
площад в града малки и големи се включиха в музикални и танцови
изпълнения, състезателни игри и томбола със страхотни награди. И както
традицията повелява, в самия край на празника беше разрязана и найголямата торта от ТОРТИ КОЛЕКЦИЯ за всички деца на площада!

ВОДНО СПАСЯВАНЕ
Седмица на водното спасяване

София
7 юни 2017 г.
Във връзка с традиционната Седмица на водното спасяване, организирана от Българския Червен кръст, която тази година се провежда от 5 до 11 юни в
цялата страна, Водноспасителната служба (ВСС) на Българския Червен кръст предостави обширна информация на медиите по време на пресконференция
в централата на БЧК.
Председателят на БЧК акад. Христо Григоров, председателят на Националната комисия по водно спасяване доц. Стоян Андонов и директорът на
Водноспасителната служба на БЧК Антон Налбантов представиха данни за обучените водни спасители през 2016 г. и готовността на БЧК за осигуряване на
спасители през предстоящия активен летен сезон, за водния травматизъм през 2016 г. и за актуалното състояние на плажовете и най-често посещаваните
водни площи в страната.
Журналистите имаха възможност да наблюдават и демонстрация, в която за първи път се включиха деца, преминали обучение по водна безопасност
по програмите на ВСС.
Ямбол
8 юни 2017 г.
Във връзка с предстоящия летен сезон и в изпълнение на задачите за
намаляване на риска от воден травматизъм сред деца, БЧК-Ямбол продължава
да реализира поредица от обучения по Водноспасителен минимум с ученици
от областта.
Поредните специализирани обучения се проведоха в ОУ „Христо Ботев“
– с. Кукорево, община Тунджа с ученици от пети до осми клас и са по повод
отбелязването на Седмицата на водното спасяване.
Основният акцент е учениците да бъдат запознати с опасностите при къпане
и плуване и начините за оказване на помощ и самопомощ при инцидент във
водата.
Издание на Българския Червен кръст
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По време на заниманията децата имаха възможност да споделят лични преживявания и конкретни случаи с инциденти във водата със самите тях. С помощта
на специалиста по „Водноспасителна дейност“ в БЧК – Ямбол – Добриела Праматарова, учениците успяха сами да определят основните причини за трагични
инциденти с деца, особено в неохраняемите водоеми, намиращи се във вътрешността на страната.
Обученията обхванаха 77 ученици и се реализираха със съдействието на Общинската организация на БЧК-Тунджа, ръководството на ОУ „Христо Ботев“ – с.
Кукорево и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Тунджа.
Обученията по програмите на БЧК, свързани с превенцията на водния травматизъм сред деца и младежи се провеждат от м. март 2017 г. и ще продължат до
края на учебната 2016/2017г. Общият брой на обхванатите до момента ученици по програмата „Водноспасителен мимимум“ е 565 от шест училища в общините
Ямбол, Тунджа, Стралджа и Елхово.

Малък празник на водата
Зимница, Ямбол
26 май 2017 г.
На територията на ОУ „Св.св. Кирил и Методий” се проведе „Малък
празник на водата” с участието на ученици от 2 и 3 клас, техните класни
ръководители и възпитатели.
Гости на празника бяха инж. Мико Филипов – директор на Областния
секретариат на БЧК-Ямбол, Добриела Праматарова – специалист
„Водноспасителна дейност“ и Пейо Пеев - психолог.
Инициативата представлява заключителен етап от въведената в
учебния план на училището програма на БЧК за превенция на водния
травматизъм сред деца „Приятели с водата”. С много ентусиазъм под
формата на забавни, състезателни игри и викторина, малките възпитаници,
подпомагани от своите учители, демонстрираха придобитите знания и
умения за безопасно поведение във и около водата, начините за оказване
на помощ и самопомощ при воден инцидент, ролята на водния спасител на
плажа и на плувния басейн, флаговата сигнализация и др.
За своето старание, всички деца получиха грамоти за преминато обучение по програмата „Приятели с водата” и торбички с лакомства, осигурени
от БЧК-Ямбол. Най-добре представилите се по време на състезателните игри получиха индивидуални награди – плувни артикули с марката SPEEDO,
предоставени специално за тях от Дирекция „Водноспасителна служба” към БЧК.
Български Червен кръст – Ямбол изразява искрената си благодарност към г-жа Галина Александрова – директор на училището в с. Зимница, към
класните ръководители - Светла Добрева, Събина Тончева, Снежана Димитрова и Мария Танева за чудесната работа при провеждането на обученията и
организирания Малък празник на водата.
Основната цел на програмата „Приятели с водата” е: Децата с помощта на своите класни ръководители да бъдат запознати с водата, като важна част
от нашия живот и да се научат да контактуват безопасно с нея. На територията на Ямболска област тя се осъществява за четвърта поредна година, като
през учебната 2016/2017г. до момента е финализирана в две училища: ОУ „Св.св. Кирил и Методий” в с. Зимница, община Стралджа и СУ „Св. Климент
Охридски” в град Ямбол. Общият брой на обхванатите деца и учители е 130.
Учебните помагала, използвани от учителите и учениците са разработени с финансовата подкрепа на СПОРТ ДЕПО - официален представител на
SPEEDO за България.

„Приятели с водата“
Синеморец
6 юни 2017 г.
Водноспасителната служба към Секретариата на НС на БЧК
проведе едноседмично обучение по програма „Приятели с водата“.
Четвъртокласниците от СУ„Н. Й. Вапцаров“ и доброволци от БМЧК - Царево
съвместно сътвориха прекрасен празник, който съчетаха с Деня на детето
с много игри, награди и незабравими преживявания.
Сдружение„Вятър и вода“ предостави кану, каяци и други атракциони,
с които да се упражнят усвоените знания по водно спасяване. Съчетавайки
полезното с приятното, децата осъзнаха потребността от умението да
помогнат на човек в беда. Класните ръководители и учители също изживяха
неповторими емоции, като отново се почувстваха деца и споделиха
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празника.
Членовете на БМЧК-Царево поднесоха специални благодарности на организаторите на събитието – Филип Баров и сърф училището в Синеморец –
„Акаша“, както и на местния клуб за ветроходство –„Вятър и вода“. Заслуга за гладкото протичане на празника имаха директорът на гимназията в община
Царево – Даниела Фелонова, директорът на дирекция„Водноспасителна служба“ към НС на БЧК – Антон Налбантов и Майа Антова – експерт в дирекцията.
Благодарности получи фирма за плувни артикули „Спидо“, която наскоро стартира програма „Суим Дженърейшън“, имаща за цел да предотврати
водните инциденти при младежите в световен мащаб.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
Открит урок по доброволно кръводаряване
Кърджали
30 май 2017 г.
По покана на Народно читалище “Родопски фар 1938” бе изнесен открит
урок по промоция на доброволното кръводаряване пред ученици на ОУ “Васил
Левски”.
Инициативата бе посветена на предстоящия Световен ден на доброволния
кръводарител - 14 юни. По време на открития урок експертът по кръводаряване
към Областния съвет на БЧК - Кърджали - Пепа Чолакова сподели, че
доброволното кръводаряване като един хуманен акт на съпричастност трябва
да бъде благородна мисия на всеки един човек от обществото, защото дарената
кръв няма аналог и е безценна.

Групови консултации на майки на деца с увреждания
Варна
30-31 май 2017 г.
В залата на ОблС на БЧК бяха проведени две групови консултации на
майки на деца с увреждания по съпътстваща мярка 6 на ОПФЕПНЛ. Темата
„Теоретико-практични умения за оказване на първа долекарска помощ на
деца“ предизвика голям интерес сред обучаваните - правоимащите лица от
допълнителния транш на програмата.
Лекторът д-р Хинева даде обстойна информация за долекарска помощ за
деца/младежи в случаи на безсъзнание, кръвотечение, отравяния, ухапвания,
изгаряния и др. Всеки от участниците практически упражни умения за сърдечен
масаж, спиране на кръвотечение, превръзки с помощта на манекен и други
помощни средства. Разисквани бяха конкретни въпроси за долекарска
помощ, съобразена с диагнозите на децата в т.ч епилепсия, ДЦП, аутизъм,
нефрологични и неврологични заболявания. На обучаваните бяха връчени над 7 вида информационни материали. Те попълниха и формуляри за обратна връзка,
в които посочиха мнението си за хранителните продукти и съпътстващите мерки по ОПФЕПНЛ.

Първа помощ
Бургас
Във всяка една фирма, предприятие, завод, учреждение, организация е
възможно човек да попадне в ситуация застрашаваща живота му. Все повече
работодатели осъзнават значението на първата долекарска помощ и търсят
съдействие от БЧК за провеждане на обучения за своите служители.
Курс по първа долекарска помощ на работното място преминаха и
служителите от туристическа фирма „Александрия“.
Издание на Българския Червен кръст
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ГОТОВНОСТ ЗА БЕДСТВИЯ
Работна среща „Уверени в труден момент“
Бургас
Май 2017 г.
Общинското ръководство на БЧК на града с председател Татяна Минкова
и с подкрепата на секретариата на Обл.С на БЧК - Бургас организира работна
среща, която се проведе в учебната база на БЧК в Созопол. Участваха
председателите на дружествата, влизащи в състава на Общинската
организация на БЧК. Гости бяха Галя Байчева, началник отдел УКОРС към
Община Бургас, която информира за опасностите от кризи и бедствия
на територията на Община Бургас, доц. Михаил Проданов, психолог,
преподавател в БСУ, който говори по темата психосоциална подкрепа по
време на бедствия и кризи. Техники за екстремна психологическа помощ.
Основна цел на работната среща е подобряване информираността по
бедствена готовност на населението за реакция при бедствия, аварии и
кризи, под мотото „Уверени в труден момент“.
Срещата премина под формата натеоретико-практически интерактивни занятия, даващи възможност на участниците да придобият знания и умения,
които ще помогнат при подготовка на общностите за реакция при възникване на бедствена ситуация.

Психосоциална подкрепа
Бургас
Май 2017 г.
Референтният център за психосоциална подкрепа на Международната
федерация на Червения кръст работи за подобряване психосоциалния статус
на нуждаещите се.
В кризисни ситуации, психосоциалната подкрепа е задължителна. Важно
е да се увеличи психосоциалният капацитет в глобален мащаб, за да бъде
възможна адекватна реакция при природни бедствия, конфликти и здравни
проблеми.
БЧК реализира програма за оказване на първа психологическа помощ
при бедствия, аварии и кризи и психосоциална подкрепа за жертвите и
членовете на спасителните екипи. Във време на бедствие и кризи негативните
преживявания в общността, психосоциалната подкрепа е задължителен
инструмент за хуманитарните институции и професионалистите. Усвояването
на знания за стреса и превантивните действия са важен елемент от грижата за психичното здраве на човека.
БЧК-Бургас покани Хенриета Илиева – национален обучител по ППХП в системата на БЧК да проведе обучение за членовете на доброволния екип за действие
при бедствия, авари и кризи (ДЕРБАК), членове на Младежкия авариен екип (МАЕ) и членове на дружества от общинската организация на БЧК-Бургас.

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ
Ново дружество
Бургас
Май 2017 г.
Най-малката структурна единица в системата на БЧК е дружеството.
Членството в дружеството е доброволно. Учредява се на производствен
(трудови колективи и екипи) и териториален принцип. Дружеството
е мястото, където се инициират дейности с висок социален ефект и се
създават модели за помощ и взаимопомощ в отговор на потребностите и
проблемите на отделния човек.
Изграждането на дружества на територията на област Бургас е
постоянен процес.
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Ръководството на Общинската организация на БЧК с председател Татяна Минкова постави акцент в организационната дейност на общинско ниво.
Фокусът е привличане и мотивиране на нови членове и доброволци, подкрепящи идеите на хуманността.
Ново червенокръстко дружество се изгради в детска градина „Славейче“ с нови членове - 27 доброволци, като за председател на дружеството е
избрана Галина Янкова. Общинската организация на БЧК-Бургас повиши своя организационен капацитет и към момента в структурата и има изградени
30 дружества на ЧК.

Семинар с председателите на общинските организации на БЧК
Велико Търново
26-27 май 2017 г.
В хотелски комплекс „Релакс кооп“ Вонеща вода, се проведе изнесен
семинар с председателите на общинските организации на БЧК в областта бе
открит от Димитър Русев – директор на секретариата на БЧК.
Целта на семинара беше повишаване капацитета и мотивацията на
доброволците – председатели на общинските организация.
Срещата протече по програма с две основни теми: Разглеждане на
съпътстващите мерки и споделяне на добри практики, свързани с дейността
на БЧК.
Милена Катинова, председател на Общинска организация на БЧК Павликени, презентира дейността на организацията и показа, как една малка

община има изграден модел за работа в полза на обществото.
Във връзка със съпътстващите мерки се набелязаха конкретни мероприятия за тяхната реализация по места.
Семинарът премина много делово и ползотворно и с пожелание за редовни срещи за споделяне на добрия опит на водещите общински организации.

МЕЖДУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО
Обучителен семинар

Лозен
29-31 май 2017г.
В НУЛЦ на БЧК се проведе обучителен семинар „Въведение в Международното хуманитарно право”, организиран от Български Червен Кръст, дирекция
„Правна”, съвместно с Международния комитет на Червения кръст – Регионална делегация в Белград и с помощта на дирекции БМЧК и МСП.
Обучителният семинар по международно хуманитарно право и основни принципи на Международното движение на ЧК/ЧП беше за представители на част
от Областните секретариати на БЧК. Целта на обучението е да се подготвят доброволци и служители от областните организации на БЧК с 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, емблемата бяха доц. д-р Христо Паунов, член на НС на БЧК и заместник декан на Юридическия Факултет в Пловдивския
университет и Яна Михайлова, експерт по Международно хуманитарно право в дирекция „Правна” на НС на БЧК. Представяния по теми, свързани с дейностите
на международните компоненти на червенокръсткото движение имаха и гостите на семинара Д-р София Стоименова – Главен секретар на БЧК Д-р Янко
Михайлов – бивш делегат на МКЧК. Бяха представени специфичните дейности на МКЧК по закрила на задържани лица от Гордана Миленкович, МКЧК, както и
дейността по Възстановяване на семейните връзки от Светлослав Русев от служба„Издирвания”, дирекция МСП, дейността по закрила на бежанци и мигранти и
на непълнолетни непридружени лица направи Александра Василева от БМЧК. Участие за дейностите на БМЧК, свързани с МХП имаше и Петър Петров, дир. БМЧК.
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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40 години на Допълнителните протоколи
На 8 юни 2017 г. Допълнителните протоколи към Женевските конвенции
от 1949 г. ще отбележат своята 40-та годишнина. Практическото значение
на допълнителните протоколи днес е много голямо с оглед хуманитарно
въздействие върху живота на хората, засегнати от въоръжени конфликти. Днес
допълнителните протоколи са сред най-широко ратифицираните инструменти
в света. Заедно с Женевските конвенции от 1949 г., протоколите формират
основите на МХП и са крайъгълният камък за защитата и зачитането на
човешкото достойнство във въоръжените конфликти.
През двете десетилетия, последвали приемането на четирите Женевски
конвенции, светът стана свидетел на нарастване на броя на немеждународните
въоръжени конфликти и войните на националното освобождение. В отговор,
допълнителните протоколи са приети от 124 държави, включително много
новообразувани страни, през 1977 г. Протоколите потвърждават и разработват
правилата на международното хуманитарно право (МХП). Те засилват закрилата на жертвите на въоръжени конфликти от международен (Протокол I) и немеждународен (Протокол II) и поставят ограничения граници на начина, по който могат да се водят войни. Протокол ІІ е първият международен договор,
посветен изключително на ситуации на не-международни въоръжени конфликти. Допълнителните протоколи все още са едни от най-значимите международни
инструменти , приложими в съвременните конфликти, като защитават цивилни граждани от най-тежките последици от войната и ръководят страните по
въоръжен конфликт, докато са приложими в новите международни реалности. Това ги превръща в един от най-важните инструменти за закрилата и зачитането
на живота и човешкото достойнство във въоръжен конфликт.
40 години след приемането им, Допълнителните протоколи са по-валидни от всякога!

ПЛАНИНСКО СПАСЯВАНЕ
Демонстрация на спасителна операция
София
2 юни 2017 г.
Екип на ПСС при БЧК от трима планински спасители и спасително куче и екип от шестима доброволци на Университетския аварийноспасителния отряд
(УАСО) взеха участие в мащабна демонстрация на действия при симулирано бедствие в покрайните на града.
Общо шест екипа на различни служби - ГД ПБЗН, дирекция Аварийна помощ и превенция на Столична община и БЧК си взаимодействаха при оказването на
помощ при пожар, разливане на опасни химически вещества, откриване, изравяне на затрупани в разрушена от земетресение сграда и откриване и оказване
на долекарска помощ на ухапан от отровна змия турист и спасяване на парапланерист, закачен на дърво.
Спасителната операция бе координирана с помощта на безпилотна летателна система за въздушно наблюдение (дрон) и бе предаване на живо в Аула
максима на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като част от 1-вия научно-индустриален форум „Ден на безпилотната летателна система 2017“.

Лекция “Безопасност в лятната планина”
София
7 юни 2017 г.
Планинската спасителна служба при БЧК организира лекция за
безопасността в планините през лятото. Това беше втората лекция, след
изключителния интерес, който предизвика зимната, проведена през месец
януари. Във времето, когато все повече хора избират планината разходки,
походи и почивки, спасителите бяха подготвили презентации на теми свързани
с общата безопасност и подготовка, насочени към всички любители на планинския туризъм.
Орлин Стойчев, дългогодишен инструктор по планинско спасяване, запозна присъстващите с рисковите фактори в лятната планина. Кой са признаците
за рязко влошаване на времето и какво да правим при гръмотевични бури. Емил Нешев, началник на учебния център на ПСС, обясни какви са правилните
действия при настъпване на инцидент в планината.
Захари Димитров, щатен планински спасител в база „Алеко“, разказа за един от последните случаи, в които е участвал Софийския отряд, грешките на
пострадалия и действията на спасителите.
Павел Павлов, организационен секретар на ПСС, презентира методите и уредите за ориентиране в планината, а д-р Красен Демирев запозна присъстващите
с основните травми и начините за оказване на първа помощ до пристигането на спасителите.
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