Бюлетин
2-8 октомври 2017 г.
ПРИЗНАНИЕ
Звание „Почетен гражданин“ за председателя на БЧК
Симитли
9 октомври 2017 г.
На тържествена сесия на Общинския съвет
в читалище „Св.Климент Охридски“ по повод 105годишнината от освобождението на града от
турско робство със званието „Почетен гражданин“
на община Симитли беше удостоен акад. Христо
Григоров - председател на Българския Червен
кръст.
Акад. Христо Григоров е тясно свързан с
историята на Симитли, като внук на големия
български революционер Ичко Бойчев, който е бил
един от главните освободители на града преди 105
години. В знак на признание за саможертвата на
освободителя на Пиринска Македония и в частност
на Симитли, общинското ръководство удостои
внука на революционера с почетното звание „Почетен гражданин“.
„Ние искаме децата ни да знаят и помнят, защото ако те не знаят за подвизите на нашите герои, то те и
държавата ни нямат бъдеще“, каза на церемонията акад. Христо Григоров.

Почетна грамота за генералния директор на БЧК
София
9 октомври 2017 г.
На Първата международна конференция на тема „От европейска към
национална здравна политика“, организирана от Факултета по обществено
здраве, с почетна грамота за Особен принос за утвърждаване на общественото
здраве бяха удостоени проф. д-р Николай Петров, министър на
здравеопазването, проф. д-р Красимир Гигов, генерален директор на БЧК
и д-р Венцислав Грозев, председател на БЛС.
На авторитетния научен форум, в който участваха видни чуждестранни и
български учени, изследователи, мениджъри и лидери в областта на
здравеопазването бяха разисквани развитието и перспективите пред
националната здравна политика в контекста на европейските и международни
стандарти и ценности.
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СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
Международен ден на възрастните хора
Благоевград
1 октомври 2017г.
ОблС на БЧК поздрави найактивните доброволци от третата възраст,
организирайки
еднодневен
пътуващ
семинар. Петдесет доброволци от седем
инициативни групи в Хаджидимово, Гоце
Делчев, Якоруда, Петрич, Благоевград,
Микрево и Струмяни посетиха „Празникът
на плодородието” в Кюстендил.
Д-р Емилия Кацарска, директор на
ОблС в града, щатни служители и
доброволци
посрещнаха
сърдечно
групата, която представи традициите и
обичаите, характерни за региона.
Активистите от благоевградска
област имаха възможност да се насладят
на експонатите в Регионалния исторически музей, както и на творбите на великия Владимир Димитров –
Майстора, представени в едноименната художествена галерия. Най-впечатляващото преживяване за
възрастните хора беше посещението на парк „Хисарлъка“-любимо място за разходки на гражданите и гостите на
Кюстендил.

Пловдив
4 октомври 2017 г.

В многофункционалния център на БЧК в града възрастните хора получиха информация по новия
съвместен проект на Общината и червенокръстката организация - Мобилен социален екип, други мериха кръвно
налягане и кръвна захар.
Интерес предизвика и арт-ателието на доброволките, които вече се готвят за Коледния благотворителен
базар. Партньорите от НЧ " П.Р.Славейков- 1908" също бяха на празника. Много настроение и колорит внесоха
възпитаниците на СОУ " Любен Каравелов" с ръководител Георги Найденов.
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Габрово
октомври 2017 г.
Доброволците на БЧК зарадваха с музикална
програма потребителите на Дома за стари хора с
физически увреждания в града. По време на
посещението беше проведена лекция на тема
„Консултиране и съдействие за балансиран режим на
хранене/Мярка 1 от оперативна програма за храни
и/или
основно
материално
подпомагане.
Представени бяха храненето при различните социално
значими заболявания и принципи и добри практики за
здравословно хранене.
Възрастните хора от дома получиха плодове и
здравословни пакети.

Кърджали
октомври 2017 г.
Потребителите на социалната услуга Дом за стари хора, управлявана от ОблС на БЧК в града, за поредна
година изказват своята благодарност за отношението на
служителите на ТП на НОИ по повод Международния ден
на възрастните хора. Директорът на поделението,
Свилена Янчина и нейни колеги засвидетелстваха своето
уважение към хората от дома с поздравителен адрес и
символични подаръци.
Управителката на Дома, д-р Таня Делева, изненада
възрастните хора, като организира за тях посещение на
Фестивала на българския бит и култура „Бъдеще с
традиции-Кърджали 2017 г.“ в Регионалния исторически
музей. Там те се насладиха на красиви женски носии от
ежедневието на родопчанката и кръшните хора на млади
дарования, участващи в програмата на фестивала.

Асеновград
октомври 2017 г.
По повод Международния ден на възрастните хора
доброволците на клуб „Станимака“ посетиха един от
пенсионерските клубове в града. Така хората от различни
възрасти размениха добри думи и хубави емоции.

Консултации по хранителната програма
Ямбол
октомври 2017 г.
Специалисти от БЧК продължават да провеждат групови и индивидуални консултации, които са дейност
от съпътстващи мерки по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Поредният цикъл от
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разяснения беше осъществен в селата Крумово, Миладиновци и Генерал Инзово, община Тунджа, със
съдействието на кметовете на населените места.
Представена беше информация по теми,
свързани със здравословното хранене и
препоръчителни храни при определени социално
значими заболявания; подготовка за реакция при
бедствия; услуги, финансирани от Европейския
социален фонд и др.
Особен интерес предизвика темата за
телефонните измами и актуалните схеми, по
които действат престъпниците. По време на
дискусията, участниците споделяха личен опит и
на техни близки, засегнати пряко от този вид
престъпност.

Първа помощ на работното място
Ямбол
октомври 2017г.
В учебната зала на общинската администрация на
община „Тунджа“ се проведе курс по първа помощ за петнадесет
образователни сътрудници – служители в общината. Обучението
имаше за цел участниците да придобият конкретни знания и
практически умения като по този начин да се повиши тяхната
готовност за оказване на първа помощ при травми и злополуки с
деца и възрастни по време на работа.
Д-р Георги Ъков, обучител по първа помощ в БЧК-Ямбол,
обърна специално внимание върху най-често срещаните
заболявания в детската възраст и специфичните подходи и
техники за справяне при инциденти с деца.
В края на обучението всеки участник получи
удостоверение за преминат курс по „Първа помощ на работното
място”.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Фестивал "Щастливи за ръка"
Пловдив
30.09-1.10.2017 г.
Сдружение "Паралелен свят ", което работи в
подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните
семейства,организира фестивал "Щастливи за ръка".
В събитието бяха включени разнообразни
спортни игри, кулинарни занимяния и танци. Част от
фестивала бяха и доброволците на БМЧК - Пловдив,
които играха заедно с децата и родителите на
популярната игра "Не се сърди човече".
За всички присъстващи това беше един забавен уикенд с много споделени усмивки!
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Обучение на нови доброволци на БМЧК
Шумен
7 октомври 2017г.
В залата на червенокръстката организация в града
се проведе обучение на тема: Общи знания за
червенокръсткото движение, БЧК И БМЧК. Новите
доброволци се запознаха с историята и създаването на
Червения
кръст,
фундаменталните
принципи
на
Международното движение на ЧК/ЧП, емблемата и
Международното хуманитарно право.
Интерес предизвикаха и темите за структурата,
историята и дейностите на Българския Червен кръст и на
младежката организация. Обучението е част от програмата и мероприятията свързани с 14 октомври, когато се
навършват 96 години от създаването на младежката червенокръстка организация.

Благотворителна инициатива
Джебел, обл. Кърджали
4 октомври 2017г.
Доброволците на БМЧК от клуб „ Да имаш голямо сърце не тежи“ към
ПГ “Руска Пеева“ в града реализираха една дълго подготвяна инициатива,
която протече под мотото „Това преживявам за първи път“. Младите
червенокръстци организираха рожден ден за 4 деца в неравностойно
положение от многодетно семейство в село Подвръх.
В инициативата на клуба се включиха и ученици от паралелка
„Ресторантьорство“, които приготвиха лакомствата и атмосферата за
тържеството. Максут, Карабекир, Мюмюн и Зехра за първи път празнуваха
своя рожден ден и получиха като подарък чисто нов велосипед, закупен със
средства от благотворителната театрална постановка на доброволците на
БМЧК - „Горско училище“ и дарения от частни лица в размер на 311,00 лева.
Ваня Енчева – зам. председател на Общинския съвет на БЧК – Джебел
благодари на членовете на клуб „Да имаш голямо сърце не тежи“ и на всички
хора с добри сърца, направили празника за децата незабравим.

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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