Бюлетин
16-22 октомври 2017 г.
БЕДСТВЕНА ГОТОВНОСТ
Партньорска среща
София
16-19 октомври 2017 г
В столицата се проведе среща на
партньорите по европейския проект
„REcheck“ от националните дружества на
Червения кръст в Австрия, България,
Германия, Франция и Хърватска, заедно с
германския институт ISIS.
Обсъдени
бяха
разработеният
електронен инструмент за оценка на
устойчивостта на семейства и граждани,
обучителната програма за доброволци –
оценители, проведените по проекта
обучения и текущите реални дейности с
граждани. От страна на Българския Червен
кръст в срещата взеха участие проф. Д-р
Красимир Гигов, генерален директор на
БЧК, д-р София Стоименова, главен секретар
на БЧК, както и служители от Секретариата
на НС на БЧК и от областната организация
на БЧК в Пловдив, работещи по проекта.
Те представиха постигнатото по
проекта от Българския Червен кръст,
включително проведеното през лятото
обучение на доброволци, организираното
през септември обществено занятие за
оценка на бедствената готовност и текущите
оценки на домакинства и граждани в
Пловдив. В срещата участваха и ръководителят на службата за мениджмънт при бедствия на
Австрийския Червен кръст – Виена, на Хърватския Червен кръст – Загреб, и на френската организация
EPTB, ангажирана в превенцията на риска от наводнения за района на Париж.
Участниците високо оцениха дейностите на БЧК по проекта и благодариха за отличната
организация на срещата.
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СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
Благодарност към БЧК
София
октомври 2017 г.
По повод успешно приключилия ХХV Национален конкурс „Пътен полицай на годината-2017“ в
писмо до председателя на БЧК акад. Христо Григоров директорът на ГДНП-МВР главен комисар Хр.
Терзийски изказва своята благодарност за участието на БЧК в организацията при провеждането на
теоритичния и практически изпит по оказване на долекарска помощ на пострадали при ПТП.
Специална благодарност за професионалното отношение и опит се изказва на д-р Живка
Димитрова - н-к отдел „Здравна просвета и първа помощ“ в БЧК и на д-р Маргарита Котева - р-л сектор
„Социални грижи“.
В писмото се подчертава доброто и дългогодишно сътрудничество между двете институции,
както и съпричастността на Българския Червен кръст по актуални проблеми, свързани с безопасността
на движението по пътищата.

Кръгла маса за донорството на стволови клетки
София
18 октомври 2017 г.
Кръгла маса по въпросите на
донорството на стволови клетки в
Република България, организирана
от Националната публична донорна
банка за стволови клетки и костен
мозък към УМБАЛ "Александровска"
ЕАД и от Изпълнителната агенция по
трансплантация
във
връзка
с
Европейската
седмица
на
донорството 2017 г се проведе в
сградата на БЧК.
В дискусията участваха председателят на Комисията по здравеопазването към Народното
събрание д-р Даниела Дариткова, зам.-министърът на здравеопазването Мирослав Ненков, проф.
Елисавета Наумова - национален консултант по имунология и началник на Клиника по клинична
имунология с банка за стволови клетки в УМБАЛ "Александровска", изпълнителният директор на ИАТ др Мариана Симеонова, генералният директор на БЧК проф. Красимир Гигов, представители на НЗОК,
БЛС, на асоциации и организации, свързани с донорството и трансплантациите.
На авторитетния медицински форум, под патронажа на Министерството на здравеопазването,
бяха дискутирани проблемни аспекти на донорството и възможните решения, както и въпроси,
свързани с държавната политика в подкрепа на донорството.
В България регистрираните доброволни донори вече са 3000 души. Това е резултат, постигнат
благодарение на отговорната работа и положените усилия през последните години от Българския
регистър за донори на стволови клетки от периферна кръв и костен мозък.
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Генералният директор на БЧК- проф.
Красимир Гигов заяви, че „заедно с всички
заинтересовани страни ще продължим отговорно
да полагаме усилия и да съдействаме за постигане
на широка обществена подкрепа и за увеличаване
броя на хората, които са ни разбрали и са наистина
убедени, че "Една малка част от теб може да спаси
един човешки живот".
Заместник-министър М. Ненков увери, че
държавата ще участва активно в процеса по
насърчаване донорството на стволови клетки, като
целта е броят на донорите да достигне 10 хил. души.

БЧК и БИЛЛА България отчетоха успешен проект
София
17 октомври 2017 г.
На специална пресконференция в централата на Билла България беше представен Докладът на
компанията за корпоративна отговорност, 2015 - 2016 г. За срещата с медиите бяха поканени представители на
три организации, които осъществяват успешни социални проекти съвместно с БИЛЛА – БЧК, фондация „Искам
бебе“ и SOS“Детски селища“.
Управителят на БИЛЛА България
Бойко Сачански разясни стратегията на
компанията особено в областта на
социалната ангажираност. Ева Милушева, н-к
отдел Социални дейности и услуги в БЧК
представи пред медиите досегашните
резултати от реализирането на съвместния
проект „Купи и дари“, като посочи неговата
изключителна значимост при подпомагане
на стотици нуждаещи се социално слаби
граждани. Ръководството на БИЛЛА България
изрази задоволството си от съвместната
работа със структурите на БЧК в цялата страна и беше обявено продължаването на кампанията за още една
година с още по-активно включване на двете институции.

Обучение на работното място
Кърджали
октомври 2017 г.
В дома за стари хора се проведе поредното обучение за
подобряване психоклимата на работното място. Във връзка с
утвърдената програма, избраната тема беше: “Решаване на конфликти
на работното място“, представена от лектора Златка Лапановапсихолог и доброволец към ОблС на БЧК. След изнесената кратка
презентация на тема „Различни форми на конфликти”, медицинският и
помощният персонал в социалната институция дискутираха казуси и
начините за разрешаването им.

Издание на Българския Червен кръст

3

Бюлетин
Г-жа Нермин Мехмед - главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности” в община Кърджали поздрави
организаторите за проведеното обучение. Всички участници получиха удостоверения.

Обучение на майки с малки деца
Аксаково, обл. Варна
18 октомври 2017 г.
В петата обучителна сесия на тема „Ранно
детско развитие“ от поредицата групова
консултативна работа по мярка 5 „Превенция на
социалното изключване на деца“ от съпътстващите
мерки на ОПФЕПНЛ, взеха участие осем приемни
майки с деца на възраст от 5 до 8 месеца от села в
община Аксаково.
Обучителят Евгения Василева ангажира
максимално вниманието на майките и ги
насочваше умело в упражненията за стимулиране на сензорно-моторната координация на бебетата по
австралийската система KINDYROO. Прекрасната зала, адекватните за целите на обучението материали,
подготвителните партньорски усилия на БЧК Варна и ЦОП Аксаково за подбор и мотивиране на майките
за участие, създадоха благоприятна среда за постигане на добри резултати.

МЕЖДУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО
Обучителен семинар
Хасково
19 октомври 2017 г.
В сградата на ОблС на БЧК се
проведе обучителен семинар „Въведение в
Международното хуманитарно право“ на
екип от доброволци от областната
младежка структура, социални работници
по проект „Подобряване условията за
прием и интеграция на лицата, търсещи
закрила и бенефициенти на международна
закрила в България 2017 г.“, както и
служители на секретариата на Областния
съвет. Обучител беше Яна Михайлова-експерт МХП в дирекция „Правна“ при НС на БЧК.
Разгледани и дискутирани бяха основни теми като произход и история на Международното
хуманитарно право, основни принципи на МХП, връзка на Международното движение на Червения
кръст и Червения полумесец и международното хуманитарно право и др.
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
96 години БМЧК
Габрово
14 октомври 2017 г.
Доброволците от младежката структура отбелязаха
празника си в Terra mall – Габрово, където разположиха голяма
игра „Не се сърди човече” и учиха включилите се да приемат
различията по непринуден начин, забавляваха се, като
танцуваха „лимбо“, а за всеки включил се и усмихнал се на
инициативата имаше по нещо сладко.

Шумен
14 октомври2017г.
По повод рождения ден на БМЧК пространството
пред Драматично-кукления театър "Васил Друмев" беше
огласено от много музика, песни, танци и най- различни
забавления, подготвени от младежите за гражданите на
Шумен. Доброволците от младежката организация
раздадоха много информационни и рекламни материали,
а за всички участници в игрите имаше награди и вкусни
изненади. Събитието създаде много нови приятелства и положителни емоции.

Международен ден на глада
София
октомври 2017 г.
Доброволците
от
Трета
териториална
организация на СО на БЧК посетиха възрастните хора от
Дома за ветерани на културата – район „Илинден”. На
срещата присъства председателят на столичната
организация проф. Здравко Маринов. Домуващите
разказаха за ролите си в киното, червенокръстките
фестивали, обичта си към театъра. Младежите
поднесоха на старите хора малка почерпка, а за
благодарност получиха добри думи и удовлетвореност,
че са донесли малко радост в ежедневието на тези
достойни и заслужили дейци на културата.
В. Търново
16 октомври 2017 г.
Доброволците от областната младежка организация за пореден път организираха благотворителна акция
за събиране на храни. Младежите застанаха на входа на магазините и призоваха своите съграждани да бъдат
съпричастни с гладуващите хора и да дарят закупена от тях пакетирана стока. Със събраните продукти
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доброволците организираха благотворителен обяд, приготвен от
Домашен социален патронаж във Велико Търново за 150
социално-слаби.
Целта на инициативата беше да напомни на всички, че
трябва да сме благодарни, че имаме храна и да търсим начин да
помагаме на тези, които нямат своя топъл обяд.
Останалите продукти доброволците ще дарят под
формата на хранителни пакети на хора в неравностойно
положение.

Ден на благотворителността
Ловеч
19 октомври 2017 г.
Доброволците от областната младежка
организация в партньорство с центъра за работа с
доброволци и община Ловеч раздадоха хранителни
пакети на 21 бездомни и социално слаби хора, за
които църквата „Света Троица” се грижи, като им
предоставя всеки ден топъл обяд.
За първи път денят на благотворителността се
отбелязва в България на 19-и октомври 2002 година по
инициатива на фондация "Щедро сърце".

Превенция на зависимости
Джебел, обл. Кърджали
октомври 2017 г.
Доброволци на БМЧК от клуб „Да имаш голямо
сърце не тежи“ към ПГ „Руска Пеева“ посрещнаха
съучениците си от 8-ми и 9-ти клас с цветни сърчица. По
този креативен начин младите червенокръстци от
Джебел дадоха старт на поредица открити уроци по
превенция на наркоманиите сред младежите в област
Кърджали. В рамките на открития урок „Сърце без
зависимости“ Бусе Мохамед запозна своите връстници с
видовете психоактивни вещества и рисковете от тяхната
употреба.
Лекции по темата „Превенция на наркоманиите
сред младежите“ ще продължат и в Кърджали, Крумовград, Ардино и Момчилград с участието на екипи от
шестте клуба на БМЧК.

Обучение на доброволци от БМЧК
Пазарджик
14-15 октомври 2017 г.
В клуба на доброволеца в града се проведе обучение по проекта „ Хуманност навсякъде и за всеки ”.
Обучител беше Божидара Васкова – член на Оперативното бюро на БМЧК.
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В обучението се включиха 25 доброволци от младежката
структура на БЧК Пазарджик. Те ентусиазирано дискутираха теми за
различните стереотипи, предразсъдъци и дискриминацията.
Младежите изготвиха план-график за провеждане на бъдещи часове
по темата в училищата, заложени в целевата група на проекта.

Информационна кампания
Джебел
20 октомври 2017 г.
По повод Международния ден на белия бастун,
доброволци на младежката организация от клуб „Да имаш
голямо сърце не тежи“ към ПГ „Руска Пеева“ проведоха
разяснителна кампания сред своите връстници и раздаваха
листовки на възлови места в града на тема “Как да помогнем
на незрящите хора“. Инициативата се проведе в партньорство
с вестник „Нов живот“.
Белият бастун е признат като знак за тежко зрително
увреждане и като символ за самостоятелността на хората без
зрение. Приет е като защитен знак в законите за уличното
движение на всички страни в света.

ВОДНО СПАСЯВАНЕ
Превенция на водния травматизъм
Русе
октомври 2017 г.
В края на септември стартираха обучения на
доброволци на общинските организации на БЧК – Русе, които
имат за цел да повишат техния организационен капацитет в
различни практико –приложни червенокръстки направления.
До този момент бяха обучени над 50 доброволци от
общините Бяла, Ветово и Две Могили. С голям интерес бяха
усвоени знанията, свързани с опасностите и рисковете в
различни охраняеми и неохраняеми водни басейни.
Всички участници в обучителния семинар придобиха
базисен инструментариум от знания за спасяване при водни
инциденти, запознати бяха с правилата за плуване, ролята на
спасителя и техниките за оказване на помощ в различни критични ситуации. С помощта на учебен филм и много
примери бяха затвърдени знанията, свързани с личната безопасност на всеки при възникнал инцидент във воден
басейн. Този тематичен модул ще бъде представен по интерактивен начин до края на октомври във всички
общински организации на БЧК на територията на област Русе.
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