Бюлетин
19 - 25 март 2018 г.
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Хуманитарна помощ за специалните домове за временно настаняване
Бусманци, обл. София
26 март 2018 г.
Председателят на БЧК Христо Григоров и
директорът на дирекция „Миграция“ - МВР
старши комисар Николай Николов подписаха
договор за дарение за нуждите на чужденците в
специалните домове за временно настаняване.
На
събитието
присъстваха
д-р
София
Стоименова, генерален директор на БЧК,
Преслава Лилова, директор на дирекция
Международно сътрудничество и програми в
БЧК, Светослав Русев, нач. отдел Международно
сътрудничество и представители на МВР.
На чужденците в домовете в Бусманци и Любимец БЧК предостави хуманитарна помощ
от лекарства, почистващи препарати, хигиенни материали, 15 перални и 15 сушилни машини,
както и бебешки и детски принадлежности и дрехи.
Направеното дарение ще подпомогне дирекция „Миграция“ в обезпечаването на подобри условия за пребиваване на чужденци в домовете.
Старши комисар Н.
Николов
изказа
благодарност
към
представителите
на
БЧК за материалната
подкрепа и подчерта
изключителната роля
на червенокръстката
организация
при
оказване на помощ и
подобряване на условията на пребиваване на чужденците в домовете на дирекция „Миграция“.
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„Сътрудничество за развитие във време на променящи се парадигми“
София
21 - 22 март 2018 г.
Генералният директор на БЧК д-р София
Стоименова,
представители
на
дирекция
Международно сътрудничество и програми и на
БМЧК участваха в регионалната конференция
„Сътрудничество за развитие във време на
променящи се парадигми“, организирана от
Българската платформа за международно развитие
(БПМР), в която БЧК е един от членовете-основатели,
по проект „Граждански диалог за развитие“,
финансиран от Европейската комисия.
Основната цел бе да се повиши информираността по отношение на ролята на страните от
Европейския съюз в изпълнението на Програма 2030 и целите за устойчиво развитие на ООН в рамките
на Съюза и в трети страни.
В събитието участваха представители на гражданското общество, корпоративния сектор,
държавни структури, основно от Югоизточна Европа и Черноморския регион, международни
организации, както и представители на още три национални дружества на Червения кръст – Албания,
Грузия и Сърбия.
Конференцията бе открита от Моника Панайотова, заместник-министър за Българско
председателство на Съвета на ЕС 2018.
В рамките на два дни, в общи панели и в работни групи участниците обсъждаха прогреса,
добрите практики и инструментите за проследяване на ефективността на националните политики на
държавите в областта на развитието, на основата на Програма 2030 на ООН и нейните 17 цели на
устойчивото развитие.
Сред говорителите бяха представители
на МВнР на Р България, председателя на
CONCORD (организация на европейско ниво,
обединяваща над 3000 организации и
национални платформи, работещи в областта на
международното развитие и хуманитарна
помощ), представители на международни
структури на ООН, национален профсъюз в
Румъния,
български
неправителствени
организации и мрежи.
В рамките на работната група, посветена
на Цел № 4 – Качествено образование,
Александра Василева от БМЧК представи добри
практики на организацията за неформално
образование сред учениците, с които не само се повишава гражданското образование сред децата и
младежите, но също така са и с пряка насоченост към други ключови цели за устойчиво развитие, като
по-добро здраве, равноправие между половете, ненасилие и мир и много други.
В резултат на обсъжданията и при множеството неформални срещи, участниците обсъдиха
добри практики и възможности за засилване на ролята на гражданските организации за развитието не
само на своите страни, но и за целия регион на страните от Югоизточна Европа и Черноморския регион,
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посредством изграждане на мрежи, активизиране на партньорства между секторите – граждански,
корпоративен и държавен, както и посредством обмен на добри практики.
В рамките на конференцията генералният секретар на Албанския Червен кръст и зам.генералният секретар на Грузинския Червен кръст посетиха Българския Червен кръст и се срещнаха с
ръководството на организацията, за да обсъдят бъдещи инициативи за продължаване и развиване на
партньорските взаимоотношения в областта на мениджмънт на бедствия и във водноспасителната
дейност.

„Управление на кризи и реагиране
при бедствия“
София
19 - 23 март 2018 г.
Българският Червен кръст участва в
петдневен международен курс „Управление на
кризи и реагиране при бедствия“, организиран от
Центъра
за
изследване,
изграждане
и
усъвършенстване на способности на НАТО за
управление на кризи и реагиране при бедствия
(CMDR COE).
Целта на курса беше участниците да
придобият
основни
знания,
свързани
с
управлението на кризи в НАТО, както и за
основните участници и механизми в реагирането
при бедствия. Сред обучаемите беше Борис
Захариев, главен експерт в дирекция ВСС, в
Секретариата към НС на БЧК.
Преслава Лилова, директор на дирекция
МСП, представи дейността на Международното
движение на Червения кръст и Червения
полумесец, с акцент върху мандата на отделните
компоненти в рамките на Движението, функциите на емблемите, ролята при конфликти, извънредни
ситуации и бедствия, използваните международни механизми за подпомагане и др.
CMDR COE изказа своята благодарност към Българския Червен кръст, анонсирана чрез
публикация на сайта на Центъра: https://www.cmdrcoe.org/menu.php?m_id=27&n_id=98

Партньорски срещи
Загреб, Хърватия
13 – 16 март 2018 г.
Хърватският Червен кръст беше домакин на Годишната среща на европейските национални
дружества (ЕНД) по възстановяване на семейни връзки (ВСВ), и на Семинара по защита на личните
данни. Двете събития бяха фасилитирани от МКЧК. Във всяко от тях участваха повече от 100
представители на: европейските НД, МКЧК, Европейския офис на ЧК, МФЧК/ЧП, Международната
служба по издирвания, НД на Турция, Руанда, Еквадор, Канада, Червения Давидов щит на Израел.
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По време на срещата по ВСВ бяха
разгледани
комплекс
от
въпроси,
фокусирани върху изработването на новата
Стратегия по ВСВ 2018 +. Проведени бяха
конферентни разговори с мисиите на МКЧК
в Либия и Судан и беше получена актуална
информация за миграционната обстановка
и дейността по ВСВ на терен. Разгледани
бяха ключови въпроси, свързани с понататъшното развитие на проекта „Открий
лицето“, нарастващата роля на ВСВ при
бедствени ситуации, както и резултатите от
някои важни изследвания, проведени през
2017 г. Бяха разгледани и множество
конкретни случаи, добри практики и
трудности при тяхното разрешаване.
Семинарът по защита на личните данни премина под мотото „Да не причиняваме вреда в
дигиталния свят: Готови ли сме с изпълнението на Общия регламент на Европейския парламент и
съвета по защита на личните данни“. Разгледани бяха и тълкувани основни глави от Регламента,
касаещи обработването, ползването, обмена и съхранението на личните данни в процеса по
изпълнение на дейностите по ВСВ, Кодексът на поведение, Конвенцията по защита на лицата при
автоматизирана обработка на данните, наличните спомагателни документи, предизвикателствата и
съществуващите практики.

Съвместна работна среща
Струга, Македония
февруари 2018 г.
Представители на областната
червенокръстка организация в Бургас
– д-р Нено Ненов, председател на
ОблС на БЧК - Бургас, Виолета Радева,
директор на Секретариата, Десислава
Тодорова, специалист в БМЧК,
Николай Русенов, доброволец и член
на ДЕРБАК участваха в среща на
директорите на секретариати на
Македонския Червен кръст. Темата, която се разискваше, бе „Мобилизация на човешки ресурси с
акцент върху увеличаване на членската маса на националното дружество“.
Семинарът се проведе в рамките на три дни и включваше модулите: „Човешки ресурси в
организацията на Червения кръст (доброволци, членове)“, „Мениджмънт и система за управление на
човешки ресурси“, „Мотивационни стратегии“, „Работа с доброволци в ЧК“, „Осигуряване на
безопасността на доброволците“, „Развиване на компетенции“, „Ангажиране и задържане на
доброволците“, „Работа с членовете на местно ниво – форум и работа по групи“, „Примери и добри
практики за работа с членовете на ЧК от други национални дружества“
Представителите на БЧК – Бургас участваха активно в обсъждането на различните методи за
работа с доброволци. За тях срещата бе много полезна и интересна, защото имаха възможност да
наблюдават как функционират други национални дружества, да се запознаят отблизо със структурата на
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Македонския Червен кръст, да обменят полезен опит и добри практики в областта на
организационното развитие, кръводаряването, първата помощ и младежките дейности.
Направено бе предложение за изготвянето на съвместен проект с младежката структура на
Македонския Червен кръст в областта на превенцията на ХИВ/СПИН и полово предаваните болести.
Целта е да бъдат обучени доброволци по темата, които да провеждат лекции в училищна среда и да се
разработят информационни материали - наръчник по темите на сексуално-рисковото поведение.

СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ
БЧК реализира европейската хранителна програма
Шумен
20 март 2018 г.
В районните пунктове на БЧК в Шумен и Нови
Пазар стартира раздаването на храни от втория транш на
ОПХОМП 2016 от ФЕПНЛ.
Всеки един от правоимащите ще получи 4 бр.
лютеница, 2 бр. доматено пюре, 4 бр. стерилизиран грах,
7 бр. рибни консерви, 7 бр. леща, 2 бр. мед, 6 бр.
бисквити, брошура "Какво да правим преди, по време и
след бедствието?", както и консултация по
съпътстващите мерки на оперативната програма.
Бенефициенти по програмата в община Шумен са
2 035 души, в Нови Пазар – 1 130, в Каолиново – 1 531 и
във Върбица – 1 091.
Заради неблагоприятните метеорологични условия програмата все още не е стартирала във
Върбица и Каолиново. В останалите 6 общини на Шуменска област раздаването ще започне на 23 април.

Консултации по съпътстващи
мерки
Русе
13 - 14 март 2018 г.
В русенските села Тетово и Тръстеник се
проведоха
индивидуални
и
групови
консултации по съпътстващите мерки по
процедура за безвъзмездна финансова помощ
„Предоставяне на индивидуални пакети
хранителни продукти – 2016 г.“.
Представени бяха темите „Балансиран режим на хранене“, „Управление на семейния бюджет“,
„Подготовка за реакция при бедствия“, „Първа долекарска помощ“ и „Насочване на целевите групи за
отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги в общността“. Бяха консултирани
365 правоимащи лица. Участниците бяха доволни от проведените лекции и изявиха желание да има и
други подобни обучения.
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Черноочене, обл. Кърджали
20 март 2018 г.
ОблС на БЧК организира поредните
съпътстващи мерки за правоимащите лица от
европейската
хранителна
програма,
финансирана от ФЕПНЛ - план 2016 в
кметството на с. Комунига и читалището на с.
Габрово - община Черноочене.
По време на организираните срещи
бенефициентите на програмата се запознаха с
принципите на здравословното хранене,
социално
значимите
заболявания,
телефонните измами и мерките по време на бедствие. Темите бяха представени от Маргарита Пенева,
доброволка от “Екип 254“ на БЧК.
Проведени бяха и индивидуални консултации на участниците.

Пожарникари се обучават по ПДП
Разград
13 – 16 март 2018 г.
Служители от областната организация на БЧК проведоха 4
обучения за оказване на първа долекарска помощ на 44
служители на РД ПБЗН.
Курсът бе съобразен със специфичните особености и
мерките за предотвратяване на опасностите при работата на
пожарникарите. Д-р Мария Пеева, дългогодишен лектор на БЧК Разград постави акцент върху оказването на първа долекарска
помощ при пътнотранспортни произшествия.
По-голямата част от обучението беше отделено за
усвояване на животоспасяващи практики и изграждане на
практически навици и умения за действие при различни ситуации.

Обучение на педагогически специалисти
Ямбол
март 2018 г.
Областната
червенокръстка
организация
проведе обучение за професионалисти в сферата на
образованието от ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ – с.
Веселиново, община Тунджа по програмата на БЧК
„Придобиване на знания и формиране на базови и
практически умения, свързани със защита на децата и
учениците при бедствия и кризисни ситуации и
оказване на първа долекарска помощ“.
В продължение на два дни двадесет
педагогически специалисти усвояваха знания за потенциалните опасности от природни бедствия,
причините за тяхното възникване, рискове и мерки за превенция и защита. Поставен бе акцент върху
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пожарната безопасност, организацията и провеждането на евакуация на децата и учениците в условията
на задимена среда.
Специално внимание бе отделено на най-често срещаните случаи, свързани с рисковете на
училищната и извън училищната дейност. Участниците усвояваха знания и практически умения по
оказване на първа помощ при травми и злополуки, причинени от различни инциденти, кръвоспирания,
обездвижване, прилагане на основни животоспасяващи техники при шокови състояния, спиране на
сърдечната дейност и дишането.
Курсът се проведе от водещи обучители на БЧК - Ямбол и РД „Пожарна безопасност и защита на
населението“, като на всеки педагогически специалист ще бъде присъден един квалификационен кредит,
съгласно системата за повишаване квалификацията на педагогическия персонал.

Даряването на кръв спасява
живот
Бургас
22 март 2018 г.
В
детските
градини
«Моряче»,
«Детелина», «Здравец» и «Златното ключе»
доброволци представиха театрална постановка
«Приказка за Червената капчица», разработена
от БЧК – Бургас. Главни герои в
представлението са децата от предучилищните
групи в детските градини. Целта е да се популяризира кръводаряването и да се създаде трайно
положително отношение към безвъзмездното даряване на кръв сред малчуганите, техните възпитатели и
родители.
На финала на приказката всяко дете получи от доброволците писмо, което да отнесе у дома и да
даде на своите родители с покана да участват в традиционната кръводарителска кампания на БЧК за
Цветница.

Рожден ден на червенокръстко
дружество
Варна
20 март 2018 г.
Дружество
„Благовещение“
към
общинската организация на БЧК в морската
столица отпразнува своята първа година.
Гости на тържеството бяха Милена
Сиракова, директор на Секретариата на ОблС
на БЧК – Варна, Таня Петкова, председател на общинския съвет на БЧК – Варна, Нели Вълева, директор на
Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“, Василена Орманова, директор на НЧ „Елин
Пелин“, членовете и доброволците на дружеството.
Поздравителен адрес от името на Илия Раев, член на НС на БЧК и председател на БЧК – Варна, бе
връчен на председателя на дружеството Миланка Тодорова. Музикален поздрав към червенокръстките
поднесоха певческата група на Комплекса за социални услуги за възрастни хора „Гергана“ и група за
градски песни „Млади сърца“ към НЧ „Елин Пелин“. За празничната атмосфера допринесоха изпълнения
на стихове, песни и танци за любовта.
Издание на Българския Червен кръст
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Бюлетин
БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
„Доброволчеството в мен”
София
17 март 2018 г.
Представители на Столичната организация
на БЧК и на 3-и ТЦ представиха дейностите на СО
на БЧК и БМЧК - София пред ученици от
училищата в Нови Искър.
Форумът се организира по идея на
учениците от 170 СУ „Васил Левски” и премина
под патронажа на Даниела Райчева, кмет на
район „Нови Искър”. В срещата се включиха представители на неправителствени организации, които
презентираха свои инициативи.
Целта бе в учениците да бъде запалена искрата на доброволчеството. Изключителен интерес
имаше към представителите на СО на БЧК, които раздадоха брошури и отговориха на множеството
въпроси на учениците в рамките на работилниците за идеи - част от програмата на форума. Бяха
обменени добри практики и с представителите на други организации от НПО сектора.

Благородна кауза
Джебел, обл. Кърджали
март 2018 г.
С поредица от благотворителни
инициативи доброволците на БМЧК към ПГ
„Руска Пеева“ обединиха свои приятели,
учители, съграждани и съмишленици да
подкрепят една майка от с. Овчево за
спасяването на живота на 9-годишния й син
Денис, който страда от тежко заболяване.
С
новата
куклена
постановка
„Приключения в гората”, доброволците от
клуб „Да имаш голямо сърце не тежи“, с
ръководител Ваня Енчева, спечелиха сърцата на малки и големи в селата на общините Джебел и
Крумовград.
По молба на директора и класния ръководител на Денис младите червенокръстции изнесоха
първото си представление пред съучениците и учителите от ОУ „ Христо Смирненски“ – с. Рогозче, които
станаха дарители на благотворителната инициатива. Съвместно с клуба на БМЧК към ПГ по транспорт,
доброволците представиха куклената постановка и музикална програма пред жителите на с. Подрумче.
Кулминацията на десетдневната кампания бяха благотворителният базар и концерт, под надслов „Денис,
ние сме с теб!“ в ПГ „ Руска Пеева“ – Джебел.
Доброволците благодарят за съпричасността на членовете на дружествата на БЧК към ОУ „Христо
Смирненски“ - с. Рогозче, ОУ „П. Хилендарски“ - с. Припек; на ЦОП – Джебел; на ДСП – Джебел; на
читалище „Христо Ботев 1924“ – Джебел; на фондация „Хюсние Кяшиф“; на работниците от „Теклас“
ЕООД – Кърджали; на служителите на ЦСМП – Джебел; на ЕТ „Физ“ – Джебел; на учителските колективи в
Издание на Българския Червен кръст
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Бюлетин
ПГ „Руска Пеева“, ОУ „Хр. Смирненски“ – с. Мишевско, ОУ „ Н. Й. Вапцаров“ – с. Подрумче, ОУ „В. Левски“
– с. Устрен; на частните дарители Сейхан Хасан от с. Великденче, Хасан Хасан и Гюлфия Сюлейман от
Джебел, както и на десетки граждани на Джебел, които се включиха в благородната инициатива, по идея
на Ваня Енчева, зам.-председател на общинския съвет на БЧК в Джебел и клуба на БМЧК към ПГ „Руска
Пеева“.
Събраните 7 207 лева са внесени в ОблС на БЧК – Кърджали, и по волята на дарителите ще бъдат
предоставени за лечението на деветгодишния Денис Керим Алиосман.
ОблС на БЧК – Кърджали сърдечно благодари на всички хора с големи сърца за проявеното
милосърдие, съпричастност и човешка загриженост за бъдещето на едно болно дете.

„От любов към отчета”
София
23 – 25 март 2018 г.
Столичната
младежка
червенокръстка организация проведе
ежегодното си обучение „От любов към
отчета” за координатори и зам.координатори на БМЧК - София.
По
нестандартен
начин
под
формата на дискусионни сесии, работа в
групи и ролеви игри бяха разгледани структурата на организацията, ролята на координаторите,
функционалните им задължения и комуникацията на различните нива. Обсъдени бяха основните
документи на БМЧК и БЧК. Беше направен подробен календарен план за дейностите на БМЧК - София.
Участниците в обучението придобиха нови знания за работа с документи, планиране на
дейности, поведение в социалните мрежи и работа в екип. Заредени с много ентусиазъм лидерите на
младежките структури разработиха множество предстоящи събития с цел популяризиране на
червенокръстките каузи.

Студенти и доброволци се обучават
Пловдив
24 март 2018 г.
В ПУ „Паисий Хилендарски“ членовете
на клуба по Международно хуманитарно
право /МХП/, с помощта на доц. Христо
Паунов, зам.-декан на юридическия факултет
към университета, проведоха обучение по
МХП – първо ниво от обучителната система
на БМЧК.
В курса се включиха, както студенти от
специалност „Право“, така и членове от другите клубове на БМЧК. Бяха разгледани основни теми,
свързани с Червения кръст и нормите на МХП.
Специално внимание беше отделено на връзката между хуманитарната организация и
студентския клуб по МХП.
В края на семинара бяха обсъдени предстоящи събития, свързани с дейността на клуба по МХП и
всички присъстващи бяха поканени да се включат.

Издание на Българския Червен кръст
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Бюлетин
Обучение по ПДП
Стамболийски, обл. Пловдив
март 2018 г.
Доброволците Мария Кацарова и Калин
Колев от областната младежка червенокръстка
организация проведоха обучение по ПДП на
членовете от новосъздадения клуб в града.
Обучителите
бяха
впечатлени
от
ентусиазма на учениците от СУ „Отец Паисий“ Стамболийски, които вече са готови да прилагат знанията и уменията по оказване на първа долекарска
помощ и да ги предават на своите връстници.

Подготовка на нови доброволци
Царево, обл. Бургас
март 2018 г.
Обучение по Общи знания за
червенокръсткото движение преминаха 15
нови доброволци от клуба на БМЧК към СУ
„Н. Й. Вапцаров“, учреден преди повече от 4
години.
Младежите научиха повече за
възникването
на
червенокръсткото
движение в световен мащаб, запознаха се с биографията на неговия основател Анри Дюнан, с
принципите и основните направления на дейност на организацията, с историята, мисията, статута и
клубовете на БМЧК.
В последната част от обучението доброволците работиха по групи, като имаха за задача да
разработят идеи и планове за осъществяване на различни тематични акции, свързани с дейността на
младежката организация.

Сопот, обл. Пловдив
21 март 2018 г.
Новопостъпилите
членове
на
клуб
„Милосърдие“ към БМЧК преминаха обучение по
„Общи знания за Червения кръст“ съвместно с
доброволци на клуб „Карлово“.
Освен основните знания доброволците бяха
подробно инструктирани за провеждане на
предстоящата великденска фондонабирателна
кампания.
Съвместните обучения между младите
червенокръстци от Карлово и Сопот станаха традиционни и добър пример за клубно сътрудничество.

Издание на Българския Червен кръст
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Бюлетин
Информационни
кампании
Стара Загора
март 2018 г.
По повод Деня на борбата
с
расова
дискриминация,
Международния ден на хората
със синдром на Даун и
Световния ден на водата,
доброволците
от
БМЧК
организираха кампания в мол „Галерия“ - Стара Загора.
Във връзка с Международния ден на хората със синдром на Даун младежите бяха
изготвили листовки с формата на слънца с кратка информация за заболяването и шарени
чорапи с послания.
За Деня на борбата с расова дискриминация децата получиха шарени балони с послания,
като символ на неутралност и толерантност. По този забавен и творчески начин те научиха за
един проблем, с който съвременното общество се бори. Разбраха от младите доброволци, че
расата и цветът на кожата не трябва да разединяват хората.
По повод Световния ден на водата, доброволците от БМЧК - Стара Загора информираха
своите съграждани за важността на водата за планетата и други интересни факти по темата.
Заедно с посетителите изработваха лодки от хартия, на които децата записваха своите желания.

Световен ден на социалния работник
Стралджа, обл. Ямбол
март 2018 г.
Доброволците на БМЧК посетиха
Центъра за социална рехабилитация и
интеграция /ЦСРИ/ по повод деня на
социалната работа, като професионална
дейност и образование.
Социалните работници от ЦСРИ Стралджа запознаха младежите с историята
на центъра и представиха спецификите на
дейностите и целевите групи, с които работят. Доброволците имаха възможност да посетят
залите за индивидуална и групова работа с децата.
По инициатива на младите червенокръстци беше проведено арт ателие, в което децата
от центъра заедно с доброволците изработиха великденски картички, сувенири и украса.

Издание на Българския Червен кръст

11

Бюлетин
Международен ден на борба срещу
расовата дискриминация
Ямбол
март 2018 г.
Информационна кампания с мото „Различни и
равни“ проведоха доброволците от областната структура
на БМЧК. Гражданите споделиха своята позиция относно
дискриминацията на табло, като написаха асоциациите,
които се пораждат у тях по темата.
Младежите разясняваха целта на кампанията и
раздаваха на гражданите цветни лентички във формата на гривни с надпис „Toleranсе Free zone!“. Чрез
маски на лицата си, доброволците на БМЧК изразиха своята толерантност към различните раси.
Международният ден против всички форми на расова дискриминация е обявен през 1966 г. с
резолюция на Общото събрание на ООН.

Добрич
март 2018 г.
Доброволци от БМЧК организираха
няколко
занимателни
игри
на
тема
„Антидискриминация“ за учениците от ПМГ
„Иван Вазов“ и ЕГ “Гео Милев“. Целта бе да се
създаде нагласа за ежедневни малки стъпки
за елиминиране на дискриминацията.
Учениците се включиха с огромно желание в
игрите.
Международният ден за премахване на расовата дискриминация напомня всяка година на
хората, че трябва да действат по-решително за справяне с всички форми на нетолерантност, расизъм,
ксенофобия и други видове дискриминация.

Обезпечаване на футболен турнир от МАЕ
Пловдив
21 март 2018 г.
Членове на младежкия авариен екип
съдействаха за спокойното протичане на
футболния турнир „Заедно срещу антициганизма
чрез спорт“, организиран от фондация
„Идентичност“ в партньорство с младежки
център Пловдив.
Целта на събитието беше да събере и
обедини младежи от различни етноси чрез
спорта, както и да повиши чувствителността и
стимулира интеграционните процеси между тях. В турнира участваха 8 отбора от пловдивските
училища.
Издание на Българския Червен кръст
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Бюлетин
Победител стана отборът наПГВАД "Христо Ботев", след оспорван финал с младежите от ПГМТ
"Проф. Цветан Лазаров".
Събитието е част от проекта „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие
срещу антициганизма в България“, реализиран от фондация „Работилница за граждански инициативи“
в партньорство с фондация „Младеново“ и синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. Проектът е
съфинансиран от Европейския съюз по програма „Права, равенство и гражданство“.

Първа пролет
Крумовград, обл. Кърджали
19 март 2018 г.
Доброволците от клуб “Да имаш голямо сърце
не тежи” към ПГ „Руска Пеева” - Джебел и клуб
„Заедно във всичко” към ПГ по транспорт –
Крумовград честитиха настъпващата първа пролет на
децата и учителите от детската градина и училището в
с. Подрумче.
Новата театрална постановка на доброволците
от Джебел „Приключения в гората” беше силно аплодирана от малките зрители.
Народните песни и хора под съпровода на Венци Чобанов и Ангел Алексиев, координатор на
клуб „Заедно във всичко“ вдигнаха на крака малки и големи.
Светла Янева, директор на училището заедно с учителите благодари на доброволците на БМЧК
за инициативата и преживените емоции и пожелаха тези срещи да станат традиция.
Кърджали
21 март 2018 г.
Младежите от клуб „Сподели усмивка“ към ЕГ
„Христо Ботев“ и младежите от Защитеното жилище
в града посрещнаха първа пролет с арт ателие.
Поредната инициатива се реализира в рамките на
проект на доброволката Назмие Мустафа,
спонсориран
от
Американски
съвет
за
международно образование - клон България.
За спомен от срещата младежите имаха
възможност да изработят картички и тениски по
техен дизайн. С големите червени сърца, изрисувани на тениските, те за пореден път показаха, колко
много радост им носят срещите с доброволците на БМЧК.
Габрово
март 2018 г.
Доброволци на БМЧК посрещнаха пролетта
заедно със своите приятели от Дневен център за
деца и младежи с увреждания. За доброто
настроение се погрижиха ученици от ОУ „Иван
Вазов” с музикално-поетична програма.
Младежите помогнаха на децата да
изработят красиви пролетни картички и за пореден
път им подариха много усмивки.
Издание на Българския Червен кръст
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Бюлетин
РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ
Посрещане на Персийската нова година
София
21 март 2018 г.
В приемателните центрове Овча
купел и Военна рампа в столицата се
проведоха тържества по случай Персийската
нова година – Ноуруз. С много настроение
жените-бежанки
бяха
приготвили
традиционните за празника гозби, за които
Българският Червен кръст предостави
продукти.
Характерно за Персийската нова
година е подготовката на трапезата, която символизира духа на празника подобно на коледната елха.
БЧК осигури и необходимите елементи за нея чесън – символ
на здравето; ябълка – символ на красотата и свежестта;
„Сумак“ – червена подправка, която представлява цвета на
изгрева; оцет – символизиращ зрялост и търпение; „Сабзе“ –
покълнала пшеница или леща, която символизира растежа и
новото начало; монети – за просперитет и богатство. Някои
хора поставят и зюмбюл, който със силния си аромат
възвестява идването на пролетта. Традицията повелява да се
постави също така и свещената книга Коран, боядисано яйце и
огледало, срещу което се пали свещ – символ на огъня.
Специално за младежите от ПМЗ „Враждебна“ БЧК
предостави тениски, върху които децата рисуваха за спомен с
текстилни бои.
В Интеграционно-информационния център за бежанци
на Българския Червен кръст служители на БМС празнуваха
заедно с бежанци от Сирия и Ирак, живеещи на външни адреси. Гостите донесоха традиционни ястия, а
част от жените демонстрираха кюрдски народни танци, облечени в носии.

Харманли
21 март 2018 г.
В
регистрационно-приемателния
център в Харманли празникът бе отбелязан с
много музика и танци, в които се включиха
малки и големи. Българският Червен кръст
предостави прежда, с която настанените в
центъра лица изработиха традиционни
гривни.
Издание на Българския Червен кръст
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Бюлетин
ВОДНО СПАСЯВАНЕ
Среща на комисиите към ILSE
Белград, Сърбия
9 - 11 март 2018 г.
На годишната среща на комисиите към
Международната федерация по водно спасяване –
ILSE, Водноспасителната служба на БЧК бе
представена от Антон Налбантов, директор на
дирекция ВСС, доц. Стоян Андонов, член на НС на БЧК
и председател на националната комисия по водно
спасяване, Теодора Томова и Наталия Стоянова,
членове на комисиите по обучение, спасяване и
спортната комисия.
На тържествена церемония Наталия Стоянова бе наградена с орден и грамота за принос в
развитието на спортно-състезателната дейност. Награда получи и проф. Тодор Попов, член на борда на
директорите на Световната федерация по водно спасяване – ILSЕ, за участието му в изграждането на
водноспасителната служба към Сръбския Червен кръст.

Делегатско събрание на дружествата на водните спасители
София
16 март 2018 г.

Гости на най-висшия форум на водноспасителната служба на БЧК бяха д-р София Стоименова,
генерален директор на БЧК, Василка Каменова, зам.-генерален директор на БЧК, д-р Ирена Димитрова
от Столична община, Адриана Георгиева от ГД Охранителна полиция, проф. Николай Изов, зам.-ректор
на НСА „Васил Левски”, проф. Силви Георгиев от Медицинския университет, Мартин Христов от
Министерство на транспорта, д-р Дилян Янакиев, д-р Димитър Димитров от Министерство на
земеделието, членове на НКВС, Атанас Стефанов, директор на НУЛЦ „Долни Лозен” и др.
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Представителите на 33-те дружества приеха годишния отчет за дейността на ВСС през 2017 г. и
плана за 2018 г. Беше подчертан големия принос на доброволците, които подпомагаха и пряко
участваха в обученията по превенция на водноспасителната служба през годината, довели до постигане
на рекордно ниско ниво на воден травматизъм сред децата, спомагайки България да се утвърди сред
водещите държави в Европа с най-ниски нива на случаи, завършили с летален край.
Приети бяха и резултатите от свършената през 2017 г. работа по отношение на обучението на
водноспасителни кадри и обезопасяването на охраняеми водни площи посредством предоставяне на
екипи от водноспасителни кадри. Беше обобщено, че към момента има налице достатъчно обучени и
сертифицирани водни спасители, като количествен измерител, за обезпечаването на охраняемите
водни площи в страната.

Превенция на водния травматизъм
Стралджа, обл. Ямбол
19 март 2018 г.
В СУ „Пейо Яворов“ беше проведена
работна среща с Валентина Маринова, директор
на училището и класни ръководители на
ученици от втори клас.
Целта на срещата бе учителите да бъдат
запознати с програмата „Приятели с водата” за
превенцията на водния травматизъм сред
учениците от началните класове.
Добриела Праматарова, специалист „Водноспасителна дейност” в БЧК - Ямбол запозна
участниците с добрия опит на организацията от съвместната работа с училищата през годините при
осъществяването на програмата. Обсъдени бяха съществуващите възможности за качествено и
ефективно реализиране на обученията, разпределението на отделните теми и подходящо време за
цялостното осъществяване на програмата до края на учебната година.
Предоставени бяха необходимите учебни помагала за ученици и учители, включени в
обученията.
Работната среща предхожда предстояща такава в по-широк формат, която ще бъде посветена на
програмите за превенция на водния травматизъм сред деца от различни възрасти, които БЧК реализира
в училищата, съгласно приетите промени в Закона за предучилищното и училищно образование от 18
юли 2017 г.

Демонстрации на оказване на помощ
при воден инцидент
София
22 март 2018 г.
По повод Световния ден на водата, част от
инициативата „Международен Воден Мост“ 2018,
Водноспасителната служба на БЧК представи
програмите и правилата за водна безопасност.
Под формата на игри и забавления,
посетителите разбраха как правилно да поставят
спасителна жилетка и как да окажат помощ при воден инцидент.
Издание на Българския Червен кръст
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Бяха разяснени въпроси, касаещи водната безопасност, а всички родители (минали,
настоящи или бъдещи) получиха Наръчник за родителя – „ДРЪЖ ПОД ОКО”, където под
формата на въпроси и отговори са разгледани различните житейски ситуации, при които може
да възникне воден инцидент.

БЕДСТВЕНА ГОТОВНОСТ
Международно учение за реакция при земетресение
Монтана
19 – 23 март 2018 г.
РД ПБЗН – Монтана и
ГД ПБЗН при МВР бяха
домакини на събитието, в
което участваха екипи от
Турция, Грузия, Дания и
Италия. Ситуациите, в които
работиха, са предизвикани
от
земетресение,
но
включват и възникнали
вследствие на основното
бедствие
аварии,
разрушения и химически замърсявания.
Над 230 пожарникари и спасители, полицаи, служители от спешна помощ, екипи на БЧК и
други доброволни екипи участваха в учението. Членовете на МАЕ – Монтана проведоха
поредица от тренировки за подготовка на екипа си за работа на терен.
БЧК участва и с екип за макиаж и дегизиране на „пострадалите” под ръководството на
д-р Никола Николов от дирекция Мениджмънт на бедствията в НС на БЧК.

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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