Бюлетин
9-15 октомври 2017 г.
ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ
17-и фестивал на червенокръстките и здравни филми
СОК „Камчия“, Варна
12-15 октомври 2017 г.

XVII Международен фестивал на червенокръстки
и здравни филми - "Агресия, хуманност, кино" се проведе с любезното домакинство на Санаторно-оздравителен
комплекс „Камчия“. За да участват във форума, пристигнаха актьори, режисьори, кинодейци и представители на
Червения кръст и Червения полумесец от целия свят.

Преди прожекцията на първия филм от
фестивалната програма чуждестранните и българските гости преминаха тържествено по червения килим,
съпроводени от специалната музикална програма на оркестъра на Военноморските сили. От сцената на
киносалона в х-л „Радуга“, преливаща от официални гости, вицепрезидентът Илияна Йотова, патрон на фестивала
приветства организаторите, домакините и участниците. Тя определи мотото на фестивала „Агресия, хуманност,
кино", като три думи, които са част от диагнозата, лекарството и изцелението на нашето съвремие. Илияна
Йотова подчерта, че за участие са кандидатствали над 1800 филма, което говори колко важна и актуална е
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тематиката на Феста. Вицепрезидентът допълни, че БЧК има привилегията да бъде първи на място, където
човешкото страдание се сблъсква с надеждата. Тя заяви, че за хората, изпаднали в беда, състрадателните думи и
вдъхването на кураж са по-важни дори от оказването на първа помощ, и точно това правят доброволците от БЧК,
които винаги са на предната линия и нямат почивен ден.
Председателят на БЧК акад. Христо Григоров
посочи, че успешното развитие на фестивала доказва,
колко той е необходим и ще продължи да се развива в
бъдеще. По думите му киното може да се
противопостави на ширещата се в обществото агресия,
но само, ако всички българи се обединят и се борят
заедно с това явление. Хората в нужда стават все
повече и имат нужда от протегната ръка не само от
Червения кръст и Червения полумесец, допълни още
акад. Григоров.
Фестивалът е много важна хуманитарна трибуна и има перспективи за развитие, заяви художественият
директор проф. Божидар Манов. Според него идеите на Червения кръст и Червения полумесец обединяват
хората в днешните трудни времена. Точно това е смисълът на фестивала, той е нужен не като фанфарно събитие,
а като реална работна трибуна в много проблемна област, допълни Манов.
Директорът на фестивала Илия Раев и проф. Божидар
Манов откриха филмовата надпревара с прожекцията на един от
последните шедьоври на режисьора Серджо Кастелито
„Фортуната“, спечелил награда за най-добра женска роля на
Жасмин Тринка на филмовия фестивал в Кан 2017 г.
Темата за агресията в обществото беше поставена и на
серия дискусии и кръгли маси. В деня след официалния старт на
фестивала, дискусионният панел беше открит от д-р Славита
Джамбазова, заместникгенерален директор на
БЧК. Тя говори на тема
„Доброволците на Червения кръст и Червения полумесец и агресията по
света”. Д-р Джамбазова акцентира върху нуждата от доброволческа
дейност, която е особено ценна и истински необходима в свят като този,
който става все по-сложен и все по-непредвидим. Всичко това довежда
до все по-голям процент на уязвими хора, а те имат нужда от този
„безценен ресурс”, какъвто е доброволчеството. В дискусията взе
участие и д-р София Стоименова, главен секретар на БЧК.
Като част от XVII Международен фестивал на червенокръстки и
здравни филми, доброволни екипи за работа при бедствия, аварии и
катастрофи (ДЕРБАК) на БЧК направиха демонстрация по оказване на първа помощ на пострадали на море.
Доброволците представиха своите умения и с точна кординация помежду си „спасиха” застрашените от удавяне

Издание на Българския Червен кръст

2

Бюлетин
хора.
След три вълнуващи дни, изпълнени с приятни емоции, творчески занимания, дискусии, прожекции на
филми и международни срещи край морето, на тържествена церемония при закриването на фестивала бяха
връчени наградите, в избраните категории. Първите отличия получиха участниците в „Академия за документално
кино“, състояла се в рамките на фестивала. Обучаващите се бяха усвоили и вникнали в техниките за правене на
този вид филми. Публиката се наслади на прожекция на техните произведения. След тях дойде ред и на
дългоочакваната класацията на състезаващите се филми, обявена от международното жури с председател-Павел
Васев и членове: доц. Емануела Мутафова, Яна Маринова, Арман Пеккая (Турция) и италианският режисьор Бепе
Чино.
Голямата награда на XVII Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми
,‚КРИСТАЛНИЯТ КОРАБ“, сред 201 конкуренти, беше присъдена на документалния филм „ЗАВИЙТЕ НАЛЯВО:
ПРЕЖИВЕЙТЕ НЕВЕРОЯТНОТО“– реж. Андрю Андерсън, САЩ.
В категория ФИЛМИ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ И ЧЕРВЕНИЯ ПОЛУМЕСЕЦ:
Наградата за най-добър филм на Червения кръст и Червения полумесец – на филма „ГЛУХАРЧЕ“– реж.
Хорхе Белвер, Испания
Специалната награда за филм на Червения кръст и Червения полумесец се присъжда на Червения
полумесец на Турция за трите филма, отразяващи работата на организацията сред сирийските бежанци:
„ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР“, „ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ЕДНО СИРИЙСКО СЕМЕЙСТВО“, „ХУМАНИТАРНА ОПЕРАЦИЯ В СИРИЯ“
Наградата на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец – на
филма „ИСТОРИЯ НА ДОБРОТАТА“ на Румънския Червен кръст, реж. Александру Тришка
Наградата на Председателя на Българския Червен кръст – на филма „АЗ, ТИ И ПРИЯТЕЛИ“ – реж.
Борислава Димова, България
В категория ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ:
Наградата за най-добър документален филм – на филма „В СЯНКАТА НА ГОЛЕМИТЕ ДЪРВЕТА“ – реж.
Вадим Витовцев, Русия
Наградата за най-добър здравен филм – на филма „ТУМОР“ – реж. Аббас Рузбахани, Иран
Наградата за най-добър режисьор – на ЛЕЙДЕ ЖАКОБ за филма „МОЯТА ПОЕЗИЯ“, Бразилия
Наградата на Ректора на Медицинския университет – Варна – на филма „88 МHZ“/88 МHZ – реж. Яна
Титова, България
Журито присъжда специален диплом
на Телевизията на Медицинския университет
– Варна, за участието й във фестивала с
филмите „СЛУЧАЯТ ЕЛИСАВЕТА“ – реж.
Даниела Иванова, „ОПТИМАЛНИ ГРИЖИ ЗА
БОЛНИТЕ ОТ ХЕМОФИЛИЯ“ – реж. Ива
Мартинова, и „ДИАГНОЗА РАК... НЕ СИ САМ“ –
реж. Силвия Николова
Журито присъжда и още два
специални диплома на филми, чиито високи
качества не би могло да отмине – на
„ПОЩАЛЬОНЪТ“ – реж. Тонислав Христов,
Финландия , България, и на „РЕЦЕПИЕНТЪТ“ –
реж. Кейтлин МакКена, Нова Зеландия
В категория ИГРАЛНИ ФИЛМИ:
Наградата за най-добър игрален филм – на филма „ВРАГОВЕ“ – реж. Светослав Овчаров, България
Наградата за най-добър късометражен филм – на филма „ПЪТЯТ КЪМ ДОМА“ – реж. Бегония Рандхав,
Швеция
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Наградата за най-добър режисьор – на АРКАДИЙ НЕПИТАЛЮК за филма „ИЗГУБЕНИТЕ“, Украйна
Наградата за най-добър сценарий – на Красимир Крумов – Грец, посмъртно, за филма „СПОМЕН ЗА
СТРАХА“, България
Наградата на Кмета на Варна за значимо творческо постижение се присъжда на филма „ИГРИЩЕ“ – реж.
Едуард Бордуков, Русия
За финал на вечерта маг Астор развесели публиката със своите фокуси и допринесе за доброто им
настроение.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
Международен ден на възрастните хора
Всяка година по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври, доброволците и
служителите на Българския Червен кръст в цялата страна инициират и организират различни
прояви. Чрез тях те засвидетелстват уважение и признателност към хората от третата
възраст, за да им доставят радост и приятни изживявания на празника, да им пожелаят здраве
и дълголетие.

НУЛЦ на БЧК, с. Лозен, София
14 октомври 2017 г
В рамките на проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на
възрастните хора и лобиране за техните права”, финансово подкрепен от швейцарски донори, за трета
поредна година БЧК организира състезание за възрастни хора по бедствена готовност, първа помощ,
психо-социална подкрепа и познания относно техните права.
В приветствието си при откриването на надпреварата зам.-генералният директор на БЧК д-р
Надежда Тодоровска заяви: „Българският Червен кръст напълно подкрепя възрастните хора в правото
им за достоен и самостоятелен начин на живот. Това поколение е важно за обществото като цяло,
защото е носител на ценностната система и опита на нацията. На днешното състезание присъстват и
много млади хора, които ще поемат щафетата от тях“.
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Официални гости на състезанието бяха
главен комисар Костадин Чилингиров, началник сектор „Доброволни формирования“ в ГДПБЗН и
инспектор Мария Ботева от отдел Пътна полиция към ГД „Национална полиция“.
Всички участници в състезанието - общо 70 доброволци над 60 години от 14 области на страната
(Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Пловдив, Русе, Разград,
Търговище, Шумен, Ямбол) бяха предварително обучени от областните организации на БЧК и
преминаха през 14 състезателни пункта. Отборите трябваше да се справят с оказване на първа
долекарска помощ в бедствени ситуации, спортни, битови и автомобилни инциденти, да окажат
психосоциална подкрепа на пострадали и да покажт познания относно правата на възрастните хора.

Със заразителен оптимизъм, кураж и действеност състезателите доказаха, че са ценен обществен
ресурс, който може и трябва да бъде използван.
Победител стана отборът на БЧК-Русе, на второ място се класира отборът на БЧК-Габрово, а на
трето – БЧК-Търговище.
Шумен
13 октомври
Доброволци от червенокръстките дружествата в града
организираха празник за възрастните хора. Много музика, танци и
забавни игри допринесоха за доброто настроение на всички. По
традиция бяха поздравени рождениците за последните три месеца
и излъчени „Мис Баба“ и „Мис Прабаба“. Срещата между
поколенията беше изпълнена с много емоции, изненади и
подаръци.
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Ямбол
октомври 2017 г.
Доброволци и щатни служители на ОблС
на БЧК посетиха Съюз на слепите в града. Водещ
на тържеството по повод празника беше Илиана
Калчева - незряща млада жена. Тя е завършила
„Информатика” и в момента работи в Дом за
стари хора в Ямбол. Поздрав към присъстващите
отправи Руска Стратиева – председател на Съюз
на слепите в града. Гости на празника бяха инж.
Митко Филипов, директор на областната
червенокръстка
организация;
г-н
Цветан
Казанджиев, художник; Димитрина Тошкова и
Димитринка Киранова, представители от ЦСРИ Ямбол и журналисти. Специален поздрав към
присъстващите отправиха двама незрящи
писатели, членове на Съюза на слепите.
Доброволците на БЧК от областната организация поздравиха незрящите и засвидетелстваха своето
уважение и съпричастност към всички хора с увредено зрение, на които ежедневно им се налага да преодоляват
редица трудности.

Подкрепа за деца от уязвими общности
Разград
октомври 2017 г.
По инициатива на областния управител на Разград Гюнай Хюсмен
в края на септември беше проведена среща с жители от с.Студенец, на
която хората споделиха проблемите си.
Като продължение на инициативата, зам.-областният управител
Евгени Драганов, директорът на Секретариата на ОблС на БЧК-Разград д-р
Милена Кехайова и специалистът Олга Занева в началото на октомври
посетиха селото.
На 9 нуждаещи се деца бяха предоставени обувки, дрехи, играчки
и хигиенни материали.
Срещите с уязвими общности ще продължат да се провеждат съвместно,
като обект на подкрепа ще бъдат както децата, така и семействата, които
ги отглеждат, особено през най-тежките зимни месеци.

БЧК подкрепи семейство в беда
Разград
октомври 2017 г.
Със средства от фонд „Милосърдие” областната
червенокръстка организация подкрепи семейството на Рашид
Камбер от с. Лъвино, общ. Исперих, останало без дом след
огнено бедствие. Без покрив, без дрехи и покъщнина, само с
дрехите на гърба си, хората бяха настанени в къщата на сина
им, който не живее там. Семейството отглежда двете внучета,
които са на 5 и 3 години. ОблС на БЧК предостави средства на
пострадалите, с които да закупят храна и хигиенни препарати.
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Трагедията на семейството се превърна в кауза и за цялото село. Хората събират дрехи и средства, за да
помогнат на бедстващото семейство.
Дарение за БЧК
Видин
5 октомври 2017 г.
Областната червенокръстка организация получи
дарение от Видинска Света митрополия – детска
млечна напитка, бебешко сухо мляко, картофени
кнедли и памперси за възрастни на стойност 13 449.12
лв.
Дарението бе разпределено на хора в тежко
социално положение – майки с малки деца, пенсионери
инвалиди /диабетици, слепи и др./ от общините
Грамада, Кула, Белоградчик и Видин.

БЕДСТВЕНА ГОТОВНОСТ
Областно учение „Влакова катастрофа“
Мездра, обл. Враца
11 октомври 2017 г.
Тренировъчно
практическо
занятие
„Влакова
катастрофа“ на дерайлирал пътнически влак в района на
локомотивното депо и разхерметизирала се цистерна, от
която изтича газ, беше проведено на жп гарата в Мездра.
Целта на занятието беше да се подобри координацията и
взаимодействието
между
длъжностните
лица
от
Оперативния щаб на РДПБЗН и други структури на Единната
спасителна система на територията на област Враца, да се
провери актуалността и да се проиграе Плана за защита при
бедствия; да се тренират участниците в Оперативния щаб за
бърза оценка на обстановката и вземане на правилни
решения; да се проверят знанията и уменията, придобити
през обучителния процес на РДПБЗН.
В мероприятието взеха участие пожарникари от
регионалните дирекции „ПБЗН“ във Враца и Монтана,
служители на полицията и Спешен център Мездра,
доброволци и служители на ОблС на БЧК Враца (от клуб
БМЧК при СУ „СВ. Климент Охридски“ – Зверино и клуб
„Приятели на БМЧК“ при ОУ „Хр. Ботев“ – Мездра, психолог
от ДЕРБАК Враца), доброволно формирование от община
Роман и служители на БДЖ. Висшите представители на МВР и
на Министерство на транспорта, информационните
технологии
и
съобщенията,
които
наблюдаваха
практическото занятие дадоха висока оценка на всички
участници, в това число и на екипа на БЧК, за демонстрираните от тях адекватни действия при овладяване на
последствията от възникналата бедствена ситуация.
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Подготовка и обучение
София
7-8 октомври 2017 г.
В офиса на I ТЦ към столичната организация
на БЧК бяха проведени две обучения за нови
доброволци на младежката организация-София.
През двата почивни дни 56 младежи се обучаваха за
историята, мисията и визията на Червения кръст и
Червения полумесец, за структурата и дейностите на
организацията. Всички взеха активно участие в
подготвените от водещите групови задачи и
занимания.
Освен теоретичните сесии, обученията включваха и много игри, анимации, казуси и викторини.
Водещи на обученията бяха териториалния координатор Ангел Иванов и зам. координаторите Ивана
Данева и Мартина Жулиянова.
Видин
13 октомври 2017 г.
Младежите от областната червенокръстка
организация обучиха три екипа по двама души – водещ
и ко водещ по програма „Хелфи”. Червенокръстците ще
посещават начални класове от видински училища,
където ще учат децата на първа долекарска помощ, как
при нужда да повикат спешна помощ и да помогнат на
пострадал при инцидент човек.
Водещ на обучението беше Радостина
Йорданова – зам.-областен координатор на БМЧК –
Видин.
Шумен
9 октомври 2017г.
Доброволците от БМЧК проведоха три обучения
на тема: Превенция и контрол на ХИВ/СПИН с
осмокласници от ППМГ „Нанчо Попович“. Обучението
премина по метода “Връстници обучават връстници“.
Припомнени бяха основни понятия свързани с това,
какво е СПИН, с начините на заразяване с ХИВ инфекцията, с болести, предавани по полов път и как да
се предпазят от заразяване. Учениците получиха
информационни материали и презервативи. На тази
среща
доброволците
презентираха
и
своите
червенокръстки дейности. Инициативата беше част от
програмата, посветена на създаването на младежката структура на организацията -14 октомври.
Издание на Българския Червен кръст
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„Добротворци“ учи най-малките на първа помощ
Карнобат, обл. Бургас
10 октомври 2017 г.
Възможността да се докоснат до пиесата
„Добротворци“ на БМЧК-Бургас имаха 225 деца
от 4 детски градини – ДГ „Вълшебство“, ДГ
„Иглика“, ДГ „Славейче“ и ДГ „Мир“ пред
малчугани на възраст 3-6 години. Целта на
пиесата е да даде на децата елементарни знания
за оказване на първа помощ по интересен и
достъпен за тях начин.
Главни
действащи
лица
са:
Пожарникарят, Доброволецът и горските
животни, чиито роли се изпълняват от младите
червенокръстци. Симпатичните животни са
попаднали в беда. Къщичката им гори и до един
са ранени и уплашени. Няма място за паника обаче, щом при тях идва доброволец, който знае как да превърже
рана и да ги успокои. Обаждането на тел.112 е направено, пожарната е на път, а малчуганите вече знаят какво да
предприемат в случай на изгаряне и как се обездвижва счупен крак.

Европейска седмица на органното донорство
Кампанията, под надслов "Частица от теб може да бъде за някого целия свят!" се провежда за пета
поредна година от Министерство на здравеопазването и Изпълнителната агенция по трансплантации,
съвместно с партньорски и пациентски организации.
Област София
октомври 2017 г.
Младежи от червенокръстката организация в общините
Сливница, Драгоман, Пирдоп и Годеч отбелязаха седмицата на
донорството като раздадоха шапки, балони и рекламни материали.
Младите доброволци разясниха на хората, че един донор може да
спаси до осем човешки живота чрез органно донорство и повече от
100 живота чрез даряване на тъкани. Целта на кампанията е
насърчаване на обсъжданията, свързани с темата и предоставяне
на информация относно донорството и трансплантацията на
органи. По този начин отдаваме и почит към паметта на донорите и
изразяваме благодарност към техните близки.
Пловдив
9-15 октомври 2017 г.
Доброволците на младежката структура в града под тепетата
организираха информационно-развлекателен пукт в Цар Симеоновата
градина. На него всички желаещи имаха възможност да изиграят
бинго с въпроси за донорството, да научат важни факти и да се
запознаят с истории за успешни трансплантации.
По данни на Изпълнителната агенция по трансплантация в
България към момента 1101 души са официално регистрирани като
нуждаещи се.
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Враца
13 октомври 2017 г.
Доброволците на БМЧК от областния град, заедно с
представители на Областния информационен център
раздадоха над 800 информационни материали /тениски,
шапки, чаши, значки, гривни, брошури/.

96 години БМЧК
Мадан, обл. Смолян
14 октомври 2017 г.
По повод годишнината от създаването на младежката
червенокръстка организация доброволците от клуба в Мадан,
изработиха табло със снимки от червенокръстки акции и закачиха
балони. Пожелаха си още много съвместна работа и да продължат
да даряват на света добро!

Ден на усмивката
с. Борино, обл. Смолян
12 октомври 2017 г.
Доброволците от младежката организация в
селото изработиха табло и го поставиха в СУ „Н. Й.
Вапцаров” с призива "Усмихнете се на някой
непознат. Това може да се окаже единствената му
радост за деня". Клубният координатор Дениъйл
Палазанов поздрави доброволците от клуба за
упоритата работа и положените старания. Директорът
на училището се присъедини към призива, като си
направи снимки с младежите и ги поздрави за
проявената инициатива.
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ВОДНО СПАСЯВАНЕ
Артистично ателие „Вода и изкуство”
НУЦ – Созопол, обл. Бургас
27 септември-2 октомври 2017 г.

Пленерът беше организиран от Водноспасителната служба на БЧК, а партньори на събитието
бяха НУЦ – Созопол и СУ „Св. Климент Охридски”. Участниците бяха докторанти и студенти от
специалност „Изобразително изкуство”, а техни ръководители бяха проф. Орлин Дворянов и Майа
Антова - експерт от ВСС. Създадените около 70 художествени платна бяха дарени на БЧК, като идеята е
да са част от благотворителен търг и събраните средства да бъдат насочени към изработване на
материали за превенция на водния травматизъм. Всички участници преминаха обучение за
водноспасителен минимум и оказване на първа долекарска помощ при воден инцидент.

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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