Бюлетин
14 - 20 август 2017 г.
ПАРТНЬОРСТВО
Споразумение за сътрудничество

София
21 август 2017 г.
Споразумение за сътрудничество между Столична Община и гражданските организации за постигане на
социална закрила и включване, чрез социални услуги беше подписано от кмета Йорданка Фандъкова, Албена
Атанасова – зам.-кмет на направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“, представители
на общинската администрация и на неправителствения сектор.
Над 20 са организациите, участвали в разработването му. Между тях са Българския Червен кръст, „SOS детски селища", фондациите „Заслушай се" и „Светът на Мария", Институтът за социални дейности и практики и
Центърът за нестопанско право. Те предоставят социални услуги на деца в риск, на възрастни, хора с увреждания,
дневни центрове, защитени жилища и др.
Основната цел е да се подобрят условията за развитие на местната политика в столицата с оглед
повишаване качеството на социалните услуги при спазване принципите на прозрачност и публичност.
„Благодаря на всички организации за огромната работа и грижата за хората. Капацитетът за управление
на социалните услуги е най-вече в неправителствения сектор, Вие имате възможност да подкрепяте екипите си.
Факт е, че столичните неправителствени организации са генератори на иновативни идеи и решения в социалната
сфера, разчитам на активния диалог“, заяви Йорданка Фандъкова.
Албена Атанасова подчерта, че споразумението е отворено за всички, които искат да се включат ,и че
подписването му е добър пример за другите институции за това, как следва да се води диалогът за подобряване
подкрепата за уязвимите групи.
От страна на БЧК споразумението подписа д-р Валентин Пеев – зам.-председател на организацията. В
изказването си д-р Славита Джамбазова – зам.-генерален директор на БЧК, подчерта важността на този документ
за осигуряване на по-качествени грижи за нуждаещите се, за обмен на информация между институциите и
организациите.
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Бюлетин
НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА СПАСЕНИЕТО
БЧК се преклони пред паметта на загиналите спасители
София
15 август 2017 г.
За 13-та поредна година с едноминутно
мълчание и вой на сирените на линейки, точно в 12.00
часа пред Военномедицинска академия беше почетена
паметта на загиналите при спасяване на човешки живот
медици. Представители на БЧК, под ръководството на
главния секретар на организацията д-р София
Стоименова, се включиха в отбелязването на Деня на
спасението и поднесоха венец пред паметника на
загиналите спасители заедно с представители на
Министерство на здравеопазването, Български лекарски
съюз, Военномедицинска академия, в. „Български
лекар” и др.
На този ден 26-годишният д-р Стефан Черкезов
спасява 47 души от горящ автобус, но самият той загива.
„Това е инициатива, зародила се преди години, а денят
15 август съвпада с един от най-големите християнски
празници - Успение Богородично", коментира полк.
проф. д-р Венцислав Мутафчийски.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Воден празник
Елхово, обл. Ямбол
август 2017 г.
Доброволци от БМЧК в града
организираха посещение на басейн за деца в
риск, по проекта "Обучи се добре, зарадвай
някое дете!". Малчуганите бяха запознати с
опасностите при къпане и плуване в открити
водни площи. Празникът беше организиран
благодарение на проведения благотворителен
базар по повод 1 юни, в който се включиха
деца в неравностойно положение от Елхово.
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Лекции по ПДП
Благоевград
11 август 2017 г.
Серия от лекции по първа долекарска помощ по време на
детски лагери, организирани от Adventure Net, на къмпинг край
река Струма започнаха доброволци на БМЧК от града.
Участниците в лагера бяха силно въодушевени от показаното
и не спираха да задават въпроси. Желанието им за трениране на
наученото беше огромно, което допълнително мотивира
доброволците.
Всички с нетърпение очакват следващата среща, която ще се
проведе на 25 август.

„Да учим с БМЧК“
Добрич
15 август 2017 г.
По увлекателен и достъпен
начин младежи от областната
организация на БЧК запознаха
тридесет деца на възраст от 6 до 11
години как се оказва първа помощ
при
възникнал
инцидент.
В
обучението, което е част от програма
„Хелфи“, се включиха малчуганите от
летните групи при читалище „Йордан
Йовков 1870“ и езикова школа
„Монели“. Те се запознаха с
начините
за
предпазване
от
злополуки, възможните последствия
от нараняване и видовете първа
помощ при „кръвотечение от носа“ и
„рани от охлузване при каране на
ролери“. Беше предвидена и практическа част - превръзка с триъгълна кърпа, и занимателни игри.
В края на обучението всички бяха единодушни - „Да учим с БМЧК“ е полезно, лесно и забавно.

Международен ден на младежта
Монтана
12 август 2017 г.
С информационни щандове, където младите хора
можеха да научат за възможностите за развитие в региона
и услугите предоставяни от младежкия медиатор на
общината и МИКЦ, беше отбелязан Международния ден на
младежта. Доброволците от БМЧК разгърнаха своя
занимателна работилница с много игри, изненади и
открити уроци по ПДП.
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Футболен турнир

Кърджали
12-13 август 2017 г.
В парк „Арпезос - Север“ в града се проведе двудневен футболен турнир под мотото „Уча, спортувам,
живея здравословно“.
Проявата се реализира в рамките на проект за превенция на зависимостите сред младите хора на
сдружение „Омега“, финансиран от Министерството на младежта и спорта.
ОблС на БЧК, който e партньор в проектните дейности на сдружение „Омега“, осигури медицинска
подкрепа на участниците във футболното състезание. Доброволките Маргарита Пенева - член на „Екип 254“ на
БЧК и Мирослава Пенева – представител на МАЕ – Кърджали, имаха възможност в реални условия да окажат
първа помощ на контузените на футболното игрище младежи.

Обучение по превенции на зависимости
Кърджали
17-18 август 2017 г.
12
доброволци
от
областната
младежка организация на БЧК участваха в
обучение по превенции на зависимости, което
се реализира в рамките на проект "Уча,
спортувам,
живея
здравословно"
на
сдружение "Омега". Целта е да се стимулират
младите хора в риск на възраст от 15 до 29
години, като им се даде възможност за достъп
до спортни събития и активности на открито,
насочени към превенция на зависимости и
намаляване на агресията сред младите и
социалната изолация.
Обучението се проведе в комплекс
„Бели брези“, където младите хора имаха
възможността да разгърнат своя потенциал, да се почувстват активни и ангажирани в социалния живот на
областта. Те успяха да придобият умения за работа в екип и да получат знания по темите: здравословен начин на
живот, хазартни зависимости, превенции на наркоманията и тютюнопушенето. Водещ на модула „Превенция на
зависимости“ беше Юлия Андонова от фондация „Пулс“.
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„С усмивка на училище“
Габрово
август 2017 г.
По повод големия християнски празник „Успение
на Св. Богородица”, доброволците на младежката
червенокръстка организация организираха за трета
поредна
година
благотворителна
кампания
за
подпомагане на деца с нисък социално-икономически
статус в първия учебен ден.
В благотворителните касички пред два от
православните храмове в града щедри габровци дариха
1112 лв. Със събраните средства ще бъдат закупени
раници и учебни пособия за деца, посочени от отдел
„Закрила на детето”.
През 2015 г. в рамките на същата кампания,
младите червенокръстци помогнаха на 19 деца от община Габрово, а през 2016 г. – 22 деца от община Габрово и
5 деца от община Севлиево отидоха с усмивка на училище.

„Хигиената пазѝ, за здравето мисли”
Габрово
август 2017 г.
В лятната занималня към читалище
„Развитие – 1830”, гр. Дряново доброволци на
младежката организация проведоха три ателиета
по темите: „Хигиена на ръцете”, „Хигиена на
тялото” и „Хигиена на зъбите”. Те са част от
проекта - „Хигиената пазѝ, за здравето мисли” на
БМЧК – В. Търново.
Целта на ателиетата беше да се стимулира
желанието за информираност, както у младите
доброволци, така и при децата на възраст от 6 до
12 г., и изграждане на основни знания в областта на личната хигиена.
Темите бяха представени чрез интерактивни и провокиращи игри, песни, стихотворения, гатанки,
приказки и въпроси, стимулиращи мисленето и начина на изразяване на целевата група.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
Европейска хранителна програма
с.Млечино, обл.Кърджали
17 август 2017 г.
Представители на областния съвет на БЧК осъществиха групови и индивидуални консултации по
съпътстващите мерки на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана
от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се, с участието на бенефициенти на хранителната
програма от с.Млечино, община Ардино.
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Темите „Балансиран режим на
хранене“, „Социално значими заболявания
и хранене“, „Семеен бюджет“ и „Подготовка
на населението за реакция при бедствие“ за
пореден път предизвикаха интерес сред
участниците, които активно се включиха в
проведените дискусии от инж. Росица
Иванова – директор на дирекция
„Обществено здраве“ към РЗИ – Кърджали и
експерта към ОблС на БЧК – Пепа Чолакова.
Гостоприемните
домакини
от
читалището в с.Млечино изразиха желание
срещите да продължат и в бъдеще, защото
хората от малките населени места имат нужда да бъдат подкрепяни и информирани по различни теми.

Аксаково, обл. Варна
17 август 2017 г.
Областната организация на БЧК проведе
три консултативни сесии (по мярка 1,4 и 6) за 30
потребители на социални услуги на ЦОП Аксаково, които са и правоимащи на
хранителни продукти. Лектор беше Ирина
Харизанова,
специалист
„СПД“,
която
информира участниците за ОПФЕПНЛ в
областта.
До момента са подпомогнати 861 души в
община Аксаково, с общо 35 хил. кг хранителни
продукти, на стойност 53 хил. лв.
Жени Георгиева, доброволец на БЧК,
изнесе беседа „Балансиран режим на хранене“.
Вниманието на участниците беше насочено и
към хранителния пакет на ОПФЕПНЛ, съдържащ
всички продукти за балансиран режим,
изискващ правилно съчетаване на храните в
умерени количества.
Екипът на ЦОП беше провокиран да
разшири спортните игри за родители и деца със
съдействието на БЧК, който осигури спортните
пособия.
По-късно беше изнесена беседа и
раздадени иформационни материали за
правилата на поведение и безопасност по
време на летните горещини, във водни басейни
и паркове.
Консултативните сесии се оказаха интересни и полезни за участниците и станаха възможни благодарение
на ефективното партньорство на областната организация на БЧК и ЦОП - Аксаково. За септември са насрочени
демонстрация по ПДП на МАЕ и сесия „Ранно детско развитие“ с приемни родители на деца до 1 годишна
възраст.
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ВОДНО СПАСЯВАНЕ
Национален турнир „Млад спасител”

СОК „Камчия”, Варна
17-19 август 2017 г.
Плуване с препятствия, плажен спринт, хвърляне на спасително въже, скоростно „спасяване“ на манекен
и още ред дисциплини бяха част от Националния турнир по водно спасяване, организиран от ОблС на БЧК,
дружеството на специалистите по водно спасяване – Варна, и дирекция „Водноспасителна служба“ към
Националния съвет на БЧК. Общо 130 участници, разделени в четири възрастови групи мериха уменията си да
спасяват човешки живот на море и в басейн.
Столичната организация на БЧК участва в турнира с отбор от 11 души. За поредна година състезателите се
представиха отлично като завоюваха 46 медала в индивидуалните дисциплини, станаха шампиони при мъжете и
юношите и завоюваха трето място в крайното комплексно класиране.
Официални гости на тридневните състезания бяха директорът на ВСС към НС на БЧК Антон Налбантов,
председателят на Областната организация на БЧК–Варна Илия Раев и зам.-председателят на червенокръстката
организация в морската столица Юлиян Страшимиров, а наградите за победителите бяха осигурени от БЧК и
хипермаркети за детски и спортни стоки.

Издава: Национален съвет на Българския Червен кръст
Дирекция “Връзки с обществеността и фондонабиране”
Материали и графичен дизайн: Татяна Кръстева
Тел: 02 49 23 059
e-mail: pressoffice@redcross.bg; www.redcross.bg
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