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На 1 март загубихме един от основателите 
на Национална пациентска организация и 
председател на „МС Общество България“.  

Татяна Пенчева-Иванчева беше един 
изумителен човек, който не спря да се бори и да 
помага на всеки до края на дните си. 
Жизнеността, която извираше от нея, даваше 
мотивация и сила за много хора, въпреки че тя 
живееше с коварното заболяване множествена 
склероза повече от 40 години. 

Хората, които я познаваха, ще я запомнят 
като винаги усмихнат и много позитивен човек, 
който търсеше хубавото във всяко нещо. 
Именно затова тя работеше дълги години в 
името на правата на българските пациенти и в 
частност на тези с множествена склероза.  

Мотото в живота й беше „Аз вярвам в 
чудесата, затова те ми се случват цял живот.“ Тя 
живя един пълноценен, смислен и изпълнен с 
прекрасни преживявания живот и ще остане 
светъл пример за това как силният дух никога 
не бива да се предава пред трудностите.  

Можете да прочетете повече за нейната 
биография тук. 

Почивай в мир, Танче! 
Винаги ще те помним! 

http://www.emsp.org/news-messages/obituary-tatyana-pencheva-ivancheva-founder-of-bulgarian-ms-society/
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Д-р Станимир Хасърджиев беше преизбран за трети път за член 

на Борда на Европейския пациентски форум (EPF) 

На 10 април 2017 г., по време на годишна среща на Европейски 
пациентски форум (ЕПФ) в Брюксел, д-р Станимир Хасърджиев бе 
избран за трети път за член на Борда на ЕПФ, за срок от 2 години. 

Поредното преизбиране на д-р Хасърджиев е доказателство и 
признание за неговия принос в дейността на Европейския пациентски 
форум, създаден още през 2003 г. в отговор на необходимостта от 
силна и обединяваща организация на европейско ниво, която да дава 
гласност, представителност и легитимност на местните пациентски 
организации в Общността.    

Партньорството между ЕПФ и Национална пациентска организация 
беше установено през 2010 г. и оттогава двете организации 
непрестанно си сътрудничат по различни проекти на национално и 

европейско ниво. В момента в България се провежда трети модул (Фондонабиране) на Програма на 
ЕПФ за стратегическо развитие на капацитета на пациентските организации, като НПО е  координатор 
на обучението, в което са включени още 10 организации от и 5 извън мрежата на НПО.   

Освен гласуването за членове на Борда, по време на срещата беше представен и доклад за 
изминалата 2016 г., новата кампания на ЕПФ – „Универсален достъп за всички“, както и стратегията на 
ЕПФ за 2017-а година.    

На следващият ден, 11 април, след Борда на ЕПФ, се състоя Leadership 
meeting. По време на лидерската среща лектори от партньорската мрежа 
на ЕПФ споделиха своята перспектива за развитието на външната среда, 
която оформя и влияе на настоящата и бъдещата дейност на ЕПФ, 
включително икономически, политически, технологични и социално-
културни фактори. 
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Конкурси, обучения и възможности за финансиране 

Подкрепа за реформиране на политиката „Социално приобщаване чрез образование,  
обучение и младеж“ 

Краен срок: 22 май  2017  
Поканата се отнася за Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Социално приобщаване 
чрез образование, обучение и младеж и ще подпомага проекти за транснационално сътрудничество в трите 
области. 
Поканата се състои от две партиди – за образование и обучение (партида 1) и за младежта (партида 2). Проектите 
следва да имат една от следните общи цели: 
разпространяване и/или разширяване на добрите практики в областта на приобщаващото учене, въведени по-
специално на местно равнище. В контекста на настоящата покана разширяване означава възпроизвеждане на 
добри практики в по-широк мащаб/прехвърлянето им в различен контекст или прилагането им на по-високо/
системно равнище или 
разработване и прилагане на иновативни методи и практики за насърчаване на приобщаващото образование и/
или на младежката среда в специфични условия. 
Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти, е 10 000 000 ЕUR, разпределени, както следва: 
 Партида 1 – Образование и обучение: 8 000 000 EUR; 
 Партида 2 – Младеж: 2 000 000 EUR. 
Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 80% от общата сума на допустимите разходи за 
проектите. 
Максималната сума за безвъзмездно финансиране за проект е 500 000 ЕUR. 
 

Повече информация: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-through-education-training-and-

youth-eacea-072017_en 

Безплатен Уъркшоп - Crowdfunding с Indiegogo 

Дата на провеждане: 23 май 2017 от 19:00 до 21:00 ч. 
На 23-ти май от 19:00 ч. ще се проведе уъркшоп със свободен достъп на тема краудфъндинг с INDIEGOGO или как 
да финансираме проектите си от тълпата.  
Първа част - изложение, по време на което ще бъдат показани основните изисквания, които трябва да бъдат 
спазени, за да бъде създадена една работеща кампания в INDIEGOGO, грешките, които най-често биват 
допускани и разбира се - какво трябва да знаете преди да стартирате своята кампания - какво е финансиране от 
тълпата, какви проекти могат да бъдат финансирани, какви са обичайните размери финансиране и как това може 
да бъде използвано като успешен инструмент за валидиране на идеи. 
Втората част е под формата на задача, в която ще бъдат разработени две идеи за проект в платформата на INDIE-
GOGO, като чрез примери ще се представи спецификата на успешна и неуспешна кампания. 
Събитието е безплатно, но изисква предварителна регистрация. 
Повече информация на:  
https://www.facebook.com/events/1933481310216859/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22108%22%2C%
22action_history%22%3A%22null%22%7D  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-through-education-training-and-youth-eacea-072017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-through-education-training-and-youth-eacea-072017_en
https://www.facebook.com/events/1933481310216859/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22108%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/events/1933481310216859/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22108%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
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„Техностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България” 
 
Краен срок: 29 май 2017 
Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи – студенти, докторанти и дипломирани, в най-ранния 
етап от предприемаческия цикъл – момента на разработена бизнес идея. В рамките на проекта се предоставя 
безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране или до 19 800 лева за всеки 
одобрен бизнес план. 
За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат за финансиране трябва да регистрира своя фирма 
(ЕООД или ЕТ) по Търговския закон и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на 
финансиране или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план. 
Допустимите разходи по проекта са за: 
 придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА); 
 разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА); 
 разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения; 
 за закупуване на материали и консумативи; 
     за външни услуги и разходи за банкови такси, свързани с обслужване на банковата сметка по проекта и 
необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана. 
 
Повече информация: http://www.mi.government.bg/bg/themes/tehnostart-3-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-
na-mladite-hora-v-balgariya-1788-442.html  

Покана към посреднически организации по Програма „Еразъм за млади предприемачи“ 
 
Краен срок: 07 юни 2017 
Стартира покана за представяне на предложения за „Еразъм за млади предприемачи“, която цели да избере 
транснационални консорциуми за дългосрочни партньорства (2016-2021), за да разшири и укрепи 
съществуващата мрежа на Посреднически организации, които действат като местни звена за контакт на новите 
предприемачи, както и опитните предприемачи-домакини в участващите страни. С одобрените кандидати ще 
бъдат сключени Рамкови споразумения за партньорство. 
Основната дейност на посредническите организации е да подкрепят бизнеса. Те ще избират и подпомагат 
предприемачите, които ще се възползват от програмата. Проектът е с продължителност две години. (1/02/2018 – 
31/01/2020). Тази покана ще подкрепя действия на организации за повишаване и улесняване на мобилността на 
новите предприемачи и не е предназначена за предприемачи, желаещи да участват в програмата. Новите 
предприемачи, желаещи да участват в програмата, ще бъдат подкрепени директно от избраните 
посредническите организации. 
 
Повече информация:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-eye-2017-4-01.html  

Конкурси, обучения и възможности за финансиране 

http://www.mi.government.bg/bg/themes/tehnostart-3-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1788-442.html
http://www.mi.government.bg/bg/themes/tehnostart-3-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1788-442.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-eye-2017-4-01.html
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Средства от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика 

Краен срок: 30 юни 2017  
За средства от Фонд „Социална закрила” могат да кандидатстват физически лица, общини, български физически 
лица, регистрирани по Търговския закон, юридически лица, физически лица, извършващи търговска дейност и 
юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или 
на друга държава от Европейското икономическо пространство. 
С решение на Управителния съвет се отпускат финансови средства в рамките на една календарна /бюджетна/ 
година. Срокът за кандидатстване с проекти за социални услуги и за реализиране на мероприятия е до 30 юни. 
За по-лесна ориентация в изискванията и условията за кандидатстване, е желателно да се прочетат внимателно 
Ръководството за получателите на финансиране и Методиката за разпределение на средствата по Фонда. 
 
За повече информация:  https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=438&lang=    

BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“  
 
Краен срок: 30 юни 2017 г., 17:30 ч.  
Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на 
пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването 
на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят 
обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши 
адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на 
труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.  
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 000 000 лв.  
Настоящата процедура е обособена в два компонента:  
>> Компонент I - се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17.06.2014 г. за обявяване на 
някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, 
текст от значение за ЕИП (OB L 187/26.06.2014).  
Минимална и максимална стойност на помощта: - Минимален размер: 15 000 лв. - Максимален размер: 3 911 660 
лв. За големи предприятия не надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта. За средни 
предприятия помощта не надхвърля 60% от общата стойност. За малки/микро предприятия - 70%.   
>> Компонент II – се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Комисията от 18.12.2013 г. относно 
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на ЕС към помощта de minimis, текст от 
значение за ЕИП (OB L 352/24.12.2013).   
Минимална и максимална стойност: Минимален размер: 15 000 лв. - Максимален размер: 391 166 лв. По 
Компонент II от настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения за заети 
лица” не се изисква съфинансиране. 
 
Повече информация:  
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c57be7cc-eea1-4e43-9dac-7b3dcb3ffa4b  

Конкурси, обучения и възможности за финансиране 

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=438&lang
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c57be7cc-eea1-4e43-9dac-7b3dcb3ffa4b
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Мярка „Мрежи от градове“ 
 

 
Краен срок: 1 септември 2017 
Програма „Европа за гражданите" за периода 2014-2020 г. е важен инструмент, чиято цел е 500-те милиона 
жители на Европейския съюз да получат по-активна роля в развитието на ЕС. Чрез финансиране на схеми и 
дейности, в които гражданите могат да участват, програмата популяризира общата история и споделените 
ценности на Европа и насърчава чувството на ангажираност по отношение на развитието на ЕС. 
По това направление ще се подпомагат дейности, които обхващат гражданското участие в най-широк смисъл: 
дейности за определяне на политическата програма, застъпничество по време на подготвителния етап и 
договаряне на предложенията в областта на политиката, както и предоставяне на обратна връзка относно 
свързаните инициативи, които се изпълняват. Направлението също обхваща проекти и инициативи, които 
осигуряват условия за взаимно разбирателство, придобиване на междукултурни познания, солидарност, 
обществена ангажираност и доброволческа дейност на ниво ЕС.  
Общините и асоциациите, които работят заедно по обща тема в дългосрочен план, могат да изграждат мрежи от 
градове с цел по-устойчиво сътрудничество. Европейската комисия подкрепя развитието на такива мрежи, които 
са важни за осигуряване на структурирано, интензивно и многостранно сътрудничество и поради това 
допринасят за постигане на максимално въздействие на програмата. Дава се приоритет на мрежи, насочени към 
годишно определяните приоритетни теми. 
Партньори 

Освен партньори, които по своето естество са подобни на заявителите, партньори по тези проекти могат да 
бъдат и организации на гражданското общество с нестопанска цел. 
Брой партньори 

Проектът трябва да включва общини от поне 4 допустими до програмата държави, от които поне едната е 
държава членка на ЕС. 
Брой участници 

Проектът трябва да включва минимум 30% от поканените участници. „Поканени участници" са международни 
участници, изпратени от допустимия за участие партньор или допустимите за участие партньори. 
Бюджет 

Максимален допустим размер на безвъзмездните средства за проект: 150 000 EUR. 
Място на провеждане на дейностите и брой дейности 

Дейностите трябва да се провеждат в някоя от допустимите по програмата държави. Трябва да бъдат 
предвидени поне 4 мероприятия по всеки проект. 
Допустим период/продължителност на проекта 
     Проектът трябва да започне в рамките на съответния допустим период, който зависи от крайния срок за 
мярката, по която се подава заявлението. 
 Максималната продължителност на проекта е 24 месеца. 
 
Повече информация: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-2015_en  

Конкурси, обучения и възможности за финансиране 
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Замърсяването на въздуха носи значителни рискове за здравето на 
населението не само в Европа, но и в целия свят. Това го прави много 
сериозен глобален проблем. Според последните проучвания, свързани с 
последиците за човешкото здраве, именно замърсяването е сред десетте 
главни рискови фактора в световен мащаб. То е причина за 
преждевременната смърт на 7 милиона души в света, а прогнозите на 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие са още по-
песимистични. През 2050 г. замърсяването на атмосферния въздух, посочват 
от Организацията, ще стане основна причина за смъртните случаи, свързани с 
околната среда в световен мащаб.  

България също е част от тази песимистична картина. Направените измервания на качеството на въздуха, 
който всички ние дишаме, показват недвусмислено, че той е вреден за нашето здраве. Страната ни 
плаща огромна здравна цена заради високите нива на атмосферно замърсяване в урбанизираните 
зони. Според данни на СЗО, публикувани през последните години, броят на преждевременните смъртни 
случаи, дължащи се на лошокачествения въздух, варира от 14 000 до 18 000 годишно. За сравнение – на 
територията на Европейския съюз тази статистика сочи 600 000 смъртни случая при население от 
половин милиард души, което означава, че България плаща 
двойно и дори тройно по-висока цена в човешки живот 
заради атмосферното замърсяване. Като в тази тревожна 
цифра не прибавяме тежките белодробни заболявания, 
болестите на сърдечносъдовата система, на мозъка и 
репродуктивната система, които са резултат или се обострят 
от замърсяването на атмосферния въздух. Извън 
статистиката остават и загубата на работоспособност и 
милионите загубени човекодни годишно.  

Всичко това, както и упоритото търсене на възможни решения на проблемите наложи създаването на 
ново здравно сдружение – Здравно обединение за чист въздух, което слива усилията на пациентски 
организации и здравни експерти. Практическото му създаване ще бъде финализирано през есента на 
тази година, но това не му пречи да действа активно още от днес. Негови учредители са пациентски 
организации, които вече години наред самостоятелно работят по проблема. Обединението обещава 
сериозна, последователна и безкомпромисна работа по отношение на проблемите, свързани с 
атмосферното замърсяване в България. Учредителите му вярват, че всеки проблем може да намери 
своето решение, стига то да бъде потърсено от активни и отговорни хора. Защото конституционно 
право на всеки човек е да живее в здравословна среда.  
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Национална пациентска организация и Изпълнителна агенция по 
трансплантация представиха филм, посветен на донорството 

На 16 март 2017 г. (четвъртък) от 19:30 ч. в Сити Арт Марк Център 
(бившето кино „Левски“) в София се състоя премиерната прожекция 
на художествения филм „Това е твоето бебе“ (“Este es tu bebe”) на 
българския режисьор Христо Порязов, посветен на темата за 
донорството.  
Национална пациентска организация е партньор в реализирането на 
продукцията, която бе подкрепена още от Изпълнителна агенция по 
трансплантация и Българско дружество по нефрология, експерти в 
областта на трансплантологията, неправителствени организации, 
трансплантирани пациенти, както и от домакините на събитието в 
лицето на арх. Теодора Джерманова-Кирова и Христо Киров. 

Копродуцент на късометражната лента е ПИК TV.  
След българската си премиера, на 18 и 21 март „Това е твоето бебе“ беше представен и в испанската 
столица Мадрид. Сред поканените гости бяха посланикът на България Иван Кондов и културното  аташе 
на страната ни Виолина Петкова. 

„Това е твоето бебе“ е късометражен филм копродукция, вдъхновен от действителна история и заснет 
през 2016 г. в Мадрид, Испания. Бебе на 7 месеца умира при мозъчна смърт. Майката решава да даде 
сърцето му за донорство, а то има абсолютна съвместимост с чернокожо момиченце. Сюжетът 
разглежда темата за майчинството и съпричастността към децата, както и вярата, че починалите 
продължават да живеят чрез живите.   
Повече информация можете да откриете тук. 

Две нови организации в мрежата на НПО 

През април към мрежата на НПО се присъединиха две нови организации. Това са Сдружение с 
нестопанска цел в общественополезна дейност „Толерантност 2010“ от Силистра и „Българска асоциация 
болест на Крон и улцерозен колит“ от София. Първата работи в подкрепа на възрастни и деца с 
увреждания, на хора в неравностойно положение, за подобряване рехабилитацията, социализацията и 
интеграцията на хора с увреждания и такива в неравностойно положение. Дейността на софийската 
Асоциация е свързана със защита правата на пациентите с болест на Крон и улцерозен колит, с 
подпомагане, обединяване, насърчаване и информиране на хора с двете заболявания и помощ за 
адаптирането им в обществото, както и подпомагане на тяхното професионално развитие и др.  

http://www.npo.bg/News/cat/4/id/517/
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Обучение на пациентски организации по фондонабиране към Програмата за 
изграждане на капацитета на Европейски пациентски форум  

На 1-2 април 2017 г. в София се проведе първото обучение по фондонабиране за пациентски 
организации към Програмата за изграждане на капацитет на Европейския пациентски форум (EPF). За 
пореден път подобно обучение се организира в България с подкрепата на Национална пациентска 
организация. В модула участват 16 организации, които преминаха специален подбор. В модул 
„Фондонабиране“ бяха включени както пациентски организации членове на НПО, така и структури 
извън мрежата на НПО. 
 
Модулът предвижда провеждането на двустранни срещи между обучителите (експерти от Your Ideas 
Matter) и участващите организации по места, с цел изготвяне на стратегия за фондонабиране и 
набелязване на възможности за кандидатстване в рамките на националните и европейски програми.  
 

Програмата за повишаване капацитета на пациентските организации е част от дългосрочните 

дейности на Европейски пациентски форум (EPF). Със съдействието на Национална пациентска 

организация (НПО) в България досега са осъществени два модула по програмата – първият с фокус 

върху стратегическото планиране, а вторият – на тема вътрешни и външни комуникации. 
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Национална пациентска организация взе участие  
в  изложението „Зона Здраве“ в Бургас 

На 8 и 9 април от 11 до 20 ч. в МОЛ Галерия Бургас се проведе 
второто издание на Изложение „Зона Здраве“, по време на 
което се реализираха прегледи, изследвания и консултации от 
медицински специалисти, както и обучителни лекции по 
различни теми. 
 
Изложението е посветено на Световния ден на здравето, 
който всяка година се чества на 7 април и се организира със 
съдействието на Община Бургас, РЗИ-Бургас, РЗОК и БЧК. 
Целта му е посетителите да получат нова и навременна 
информация за профилактиката и лечението на различни 
социално-значими заболявания.  
 
Всеки посетител имаше възможността да си направи 
различни изследвания – ехографии, включително доплерова 
ехография на кръвоносните съдове, безплатно и анонимно 
изследване за ХИВ/СПИН, прегледи за очни заболявания, тест 
на теглото и др.  
 
В изложението участваха лечебни заведения, единични 
лекарски практики, производители на стоки и услуги за 
здравето и красотата, спортни школи – или общо над 40 
участници.  
 
Новото тази година бе и възможността за провеждане на 
специализирани презентации, беседи и училища за бъдещи 
родители.  
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От 24 до 30 април отбелязваме Европейската имунизационна седмица на СЗО 

Глобалната тема на Европейска имунизационна седмица тази година е „Ваксините 
действат!“, а мотото е „Ваксинацията предпазва през всеки етап от живота“. 

Между 24 и 30 април 2017 г. за поредна година отбелязваме Европейската имунизационна седмица. 
Целта на инициативата е да повиши информираността на обществото относно значимостта на 
ваксинопрофилактиката, като особен фокус тази година се поставя не само на детските имунизации, но 
и на необходимостта от поддържане на имунитета и при младежи, възрастни, както и сред 
медицинските работници. 
В контекста на „завръщането“ на морбили сред редица държави в Европа, включително и в България, 
нараства и ролята на събитието, една от основните задачи на което е да обърне внимание на 
изключителната важност от поддържане колективния имунитет на обществото и значението му за най-
уязвимите групи – децата и най-възрастните.  
По данни на Световната здравна организация децата на възраст до 5 г. са особено застрашени от 
развитие на усложнения вследствие от заболявания, които могат да бъдат предотвратени чрез 
ваксинация, а придържането към имунизационния календар осигурява най-добрата защита в момента, 
в който децата най-много се нуждаят от нея. В същото време СЗО обръща внимание на това, че 
имунизацията не е предназначена само за деца - имунитетът срещу дифтерия, тетанус и коклюш 
например може да отслабне с годините. Ето защо реимунизацията през тийнейджърските години може 
да осигури надеждна защита. 
От друга страна, тъй като днес имунизационният календар е много по-широк в сравнение с десетилетия 
назад, много от възрастните хора не са получили всички нужни имунизации, така че да бъдат 
максимално защитени. Ето защо Световната здравна организация напомня, че ако не сме сигурни дали 
сме имунизиран с всички нужни според имунизационния календар ваксини, можем да се обърнем към 
нашия лекар и за съвет. 
Не на последно място СЗО изтъква, че медицинските работници са особено застрашени от заразяване и 

разпространение на инфекциозни заболявания.  

В контекста на стартиралата през февруари 2016 г. Национална информационна кампания „Ваксинко“ и 

през 2017 г. инициативите на Национална пациентска организация, свързани с отбелязването на 

Европейска имунизационна седмица, ще бъдат проведени под шапката на кампания „Ваксинко“. 

 

http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/04/european-immunization-week-2017
http://vaksinko.bg/
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Семейна събота с „Ваксинко“ в Националния политехнически музей 

На 29 април „Ваксинко“ гостува на Националния политехнически музeй в 
традиционната ежеседмична инициатива на музея „Семейна събота“. 
Поводът беше Европейската имунизационна седмица, която се организира 
от Световната здравна организация между 24 и 30 април.  
Екипът на „Ваксинко“, заедно с млади учени от Националния 
политехнически музей, разказаха на посетителите за имунната система, за 
най-разпространените й зложелатели - бактериите, вирусите, микробите и 
паразитите, както и за научнодоказаните средства за предотвратяване на 
множество опасни заболявания – ваксините. 
Децата и техните родители наблюдаваха под микроскоп и UV лампа 
посевки на колонии от бактерии,  правиха експерименти, научиха нови и 
интересни факти за човешкото тяло, играха и се забавляваха.  

 
„Семейна събота“ в музея има 
за цел да представи научни 
теми интерактивно и на 
достъпен език както за децата, 
така и за техните родители.  

Резултатите на „Ваксинко“ бяха представени на конференция и семинар на тема 
„Ваксинопрофилактиката – доказан щит срещу епидемии. Ваксините действат!“ 

На научна конференция и семинар за журналисти, проведени на 21-23 
април в Боровец, беше представена Националната информационна 
кампания „Ваксинко“. Д-р Иван Вецев, експерт „Достъп до лечение“ в 
НПО, разказа какво се случи за една година от старта на кампанията. 
Форумът беше организиран от Българско сдружение по иновативна 
медицина БСИМ. 
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Благотворителен футболен празник под надслов „Детската 
усмивка е над всичко“ 

Под това мото премина благотворителният футболен празник на 5 март 2017, организиран от 
сдружение „Аутизъм днес“, с подкрепата на Националната спортна академия. 

 
В рамките на събитието 
участие взеха Отбора на 
сърцето с капитан Лео и фен 
клубовете на английските 
Нюкасъл и Арсенал. Фен 
клубът на Милан в България 
също направи мил жест за 
децата с аутизъм,  като 
негови членове 
собственоръчно бяха изработили мотото „Детската усмивка е най-
ценна“, а от Асоциацията по мини футбол предоставиха купата за 
победителя със символичното „Аутизъм днес“, тъй като е в полза на 
Сдружението. Купата връчи Ректорът на НСА проф. Гешев.  
 
Сред известните имена, които 
взеха участие в събитието бяха 
Мария Гроздева, Тереза 

Маринова, Симона Пейчева, Елеонора Манчева, група 
Скандау, Спенс, Монти от Ice Cream, Иван и Мирослав от Big 
Brother 2, Енчев, Боби Ваклинов, Играта, Финдо от Survivor, Янев, 
Алекс и Влади от X Factor, Константина от Bulgaria On Air, Гери 
Дончева и водещият Ники Станоев. 

 
 
Набраните средства ще бъдат използвани за обучение и 
поддържане на високата квалификация на специалистите от 
Центровете „Аутизъм днес“ и „Тацитус“. 
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Българско сдружение Лимфом взе участие в две международни събития 
по темата за лимфомната болест 

 

По време на двете събития участниците имаха възможност да получат информация 
за новите терапии, за изследванията, за причините за заболяването и факторите, 
които му влияят, за клиничните проучвания и фармакоикономиката.  
 
Всички те обменяха опит и получиха и пациентска експертиза – за 
взаимоотношенията на пациентските организации с пациентите и техните близки, с 
лекарите, индустрията, здравноосигурителните фондове и държавните структури.  

Непосредствено след това, на 15-16 март се 
състоя Девета ежегодна среща на пациентски 
организации за обмяна на опит, отново в 
Мадрид. В нея се включиха 300 участници от 
56 държави.  

На 13 и 14 март 2017 г. в Мадрид се проведе 
Годишната среща на Европейския клон на 
Лимфомната коалиция, в която участие взе и 
Българско сдружение Лимфом. 
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Пациентска организация „Глаукома“ отбеляза  
Световната седмица за борба с глаукомата 

На 14 март 2017 г. в хотел „Хилтън“ се проведе Консултативна среща, посветена на борбата с глаукомата 
– най-често срещаното очно заболяване, водещо до необратима слепота. Поводът е Световната 
седмица за борба с глаукомата, която тази година се отбеляза от 12 до 18 март. 
Целта на срещата бе създаване на постоянно действащ борд, който 
да обобщи данните за заболеваемостта в страната, икономическия 
ефект върху обществото и да създаде работеща програма за 
предотвратяване на заболяването и подобряване качеството на 
живот на пациентите с глаукома.  
Инициативата е на пациентска организация „Глаукома“ и Институт 
за здравно образование. 
В края на срещата на пресконференция бяха оповестени взетите решения, заедно с актуална статистика. 
Беше изнесена и информация за мащабната безплатна скринингова програма за ранна диагностика на 
глаукома, която се провежда от март до октомври 2017 г.  

Дискусия на тема: „Какво да очакваме от новите депутати  
за пътната безопасност?“ 

Българска асоциация на пострадалите при катастрофи организира 
на 15 март 2017 г. дискусия между кандидат-народните 
представители на ГЕРБ, БСП, Реформаторски блок, Движение 21. 
По време на дискусията се изведоха няколко основни пункта в 
новата политика за безопасност на пътя.  
Сред тях е изискването всеки автомобил да бъде снабден с 
електронна сервизна книжка. В нея да бъдат записвани данните от 
ремонти, технически прегледи, пробегът и смяната на 
собствеността. Автосервизите да бъдат лицензирани и разделени 

по категории, както е със звездите на хотелите, е другата належаща промяна, съгласиха се кандидат-
депутатите. Пътната полиция да бъде задължена да отчита причините за всяка тежка катастрофа, без да 
попълва графата “несъобразена скорост”. Сред предложенията, по които намериха консенсус 
кандидатите за народни представители е приемането на видеорегистраторите като възможност за 
доказване на нарушение на пътя.  
Повече информация за самото събитие,  
както и за резултатите от него, можете да откриете тук. 

http://www.bazk.org/campaigns/kakvo-da-ochakvame-ot-novite-deputati-za-patnata-bezopasnost


 17 

Кампания „Сметката, която не искаш да платиш“ 

Шофирането след употреба на алкохол или друго упойващо вещество все още е сериозен проблем на 
пътната безопасност в България. Да седнеш зад волана след няколко чашки често не прави впечатление 
на никого от компанията. 

За да насочат общественото внимание към проблема, Българската асоциация 
на пострадалите при катастрофи и Лига на отговорните стартираха атрактивна 
акция срещу шофирането в нетрезво състояние. 
Кампанията цели да напомни на шофьорите, че изборът е в техни ръце, за 
високата цена, която струва грешно взетото решение и че алтернатива на 
шофирането след употреба на алкохол винаги има.  
Подробности за същността на кампанията можете да откриете тук. 

Четвърта среща от кампанията „Поглед към доброто”  

На 18 март 2017 г. в сградата на 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ в София се проведе Четвъртата среща 
от кампанията „Поглед към доброто”. Гост лектори на събитието бяха евродепутатката Ева Паунова 
(Майдел) и телевизионният водещ, певец и шоумен Део, които споделиха как и защо са избрали 
благотворителните каузи, с които се занимават и как всеки желаещ може да се включи в подобни 
инициативи. 
Кампанията „Поглед към доброто” е проект на сдружение „Аутизъм днес“ и се провежда съвместно с 
РУО-София град и със Софийски ученически съвет и РИО-София град, като цели възпитаване на добро у 
подрастващите, по-лесен път за намиране на себе си и респект към личността на всеки, независимо от 
увреждане, социален статус или друго. 

http://www.bazk.org/campaigns/smetkata-koyato-ne-iskash-da-platish
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Фондация „МС Общество България“ е с нов председател 

Фондация „МС Общество-България“ избра своя нов председател и Съвет 
на Фондацията, които ще поемат менажирането на организацията през 
следващия мандат. Председател на Фондацията е Биляна Петкова, а 
членове на новия Съвет са както следва: Албена Хаджиева, Анета 
Михайлова, Емил Тодоров и Марин Иванчев. Изборите се проведоха на 18 
март 2017 г. в рамките на свиканото извънредно Общо събрание на 

Фондацията. Промените в структурата се наложиха след като на 1 март 2017 г. неочаквано почина 
действащият председател Татяна Пенчева-Иванчева. 

Сдружение „Зачатие“ взе участие в ежегодната пролетна среща на 
европейската организация Fertility Europe   

Сдружение „Зачатие“ участва в ежегодната пролетна 
среща на европейската организация Fertility Europe 
(FE), обединяваща 23 организации на пациенти с 
репродуктивни проблеми от 21 страни в Европа. 
Сдружението членува в организацията от 2010 година. 
Срещата се проведе в Брюксел от 27 до 29 март 2017 г., 
като българските представители бяха Ирина Попова, 
зам.-председател на сдружение „Зачатие“, зам.-член на 
Изпълнителния комитет на FE и член на работната група 
POLI към FE, и Мария Жекова, член на УС на сдружение 
„Зачатие“. 

Най-важното събитие в програмата на Пролетната среща 
беше представянето пред широка публика на ново 
проучване върху ситуацията със законодателството и 
лечението на стерилитет в страните от Европейския съюз. 
Проучването, наречено European Policy Audit on Fertility 
(EPAF), обхваща общи данни за всичките 28 страни членки 
на ЕС и задълбочен преглед на ситуацията в 9 големи 
европейски страни от всички краища на континента.  

Повече информация можете да откриете тук. 

http://www.zachatie.org/novini/kakvo-pravi-zachatie/1378-%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0
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Кампания „Детската усмивка е над всичко“ 
Отбелязване на Световния ден за информираност за аутизма 

На 2 април 2017 г., за осма година, 
се проведе благотворителен 
концерт, посветен на Световния 
ден за информираност за аутизма, 
а за шеста година България е част 
от световната кампания Autisum 
Speaks – Light It Up Blue (Освети в 
синьо), кулминацията на която бе 
осветяването на НДК в синьо. 
Тази година мотото на кампанията 
бе „Детската усмивка е над 
всичко!”. Организатори на 
събитието бяха сдружение 
„Аутизъм днес“, фондация „Стъпка 
за невидимите деца на България“ и 

сдружение „Тацитус“. 
 
Кампанията се проведе под патронажа на президента на 
Република България Румен Радев и на кмета на София Йорданка 
Фандъкова. 
 
В концерта се включиха любими наши изпълнители: Любо 
Киров, Pavell&Venci Venc, DARA, Орлин Павлов, Йоанна 
Драгнева, Дидо от Д2, Коцето Калки и Мартина Табакова, група 
„Медикус”, вокална група „Бон Бон“, Поли Генова, група 
„LaTiDa”, Богдан Томов, Део и Ники Станоев. 
 
Водещи на събитието по традиция бяха Георги Мамалев, Део, Стефан Щерев, Ева Кикерезова и 
Ники Станоев. 
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Посланиците на добра воля тази година бяха Огнян Златев – ръководител на представителството на ЕК в 
България и Ираван Хира – председател на Българския форум на бизнес лидерите, заместник-кметът по 
финансите на София Дончо Барбалов и Ирена Соколова. Сред специалните гости бяха представители на 
институции, общински съветници и кметове, с които през годините сдруженията развиват отлични 
партньорски отношения, хора на изкуството, разбира се един от най-големите приятели на каузата за 
децата с аутизъм – Ники Кънчев и всички, които не останаха безразлични към каузата.  

Всички тези хора през годините са помагали, за да стане факт 
изграждането на Център за приложен поведенчески анализ, за да се 
обучат и сертифицират специалисти, които да работят там, и да 
получат световна акредитация като терапевти. Всички те помогнаха за 
това децата с аутизъм да бъдат приемани просто като деца, както и за 
промени в българското законодателство за достоен живот на децата с 
аутизъм и техните семейства. 
Много дарители и благодетели съдействаха за провеждането на 
поредица от обучения на учители, специални педагози, психолози, 

логопеди, медицински персонал и други специалисти, ангажирани с грижата за децата с аутизъм.  

Велопоход „Заедно“ в подкрепа на хората с хемофилия 

На 23 април 2017 в София, Варна и Пловдив се проведе велопоход 
„Заедно“ в подкрепа на хората с хемофилия. Над 150 колоездачи се 
включиха във велопохода в столицата, 70 души подкрепиха каузата 
на организаторите във Варна, а 50 човека се събраха в Пловдив.  
Събитието беше организирано от Българска асоциация по хемофилия, 
а целта бе да се повиши осведомеността, адекватното приемане и 
съпричастност в обществото на хората с хемофилия.  
Българска асоциация по хемофилия ежегодно отбелязва Световния 

ден на хемофилията - 17 април с различни публични събития, които целят да дадат гласност на 
инициативите за осигуряване на необходимото лечение на хората с вродени нарушения на 
кръвосъсирването. Тази година акцент на Световния ден на хемофилията бяха девойките и жените с 
вродени нарушения на кръвосъсирването. 
Велопоход „Заедно“ е специалното събитие, избрано от Българската 
асоциация по хемофилия, което да разпространи велоспорта като 
препоръчителен и полезен за хората с хемофилия.  
Асоциацията работи за защита на правата и интересите им, 
акцентирайки на принципа, че с помощта на съвременно лечение и 
социална подкрепа, те могат да бъдат ЗАЕДНО, равностойно 
интегрирани – част от едно развиващо се модерно общество.  
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Д-р Станимир Хасърджиев участва в програма, организирана от 
Американското посолство в България, която включваше посещение в 
няколко града в САЩ в периода 18 март до 8 април 2017 г. Темата на 
програмата бе „Глобално здраве: Изграждане на държавен 
капацитет“ (Global Health: Building Country Capacity), като имаше за цел 
насърчаване на сътрудничеството в решаването на общите 
предизвикателства, които стоят пред превенцията, лечението и 
справянето със здравните проблеми в обществото, като инфекциозни 

заболявания, рак, инсулт, заболявания на сърцето, диабет, СПИН и др.; проучване на държавните и 
местните възможности за провеждане на програми за скрининг, в т. ч. тези, които включват детско и 
майчино здраве; оценка на съществуващите кампании за информираност на населението относно 
здравните проблеми, породени от икономически сривове, бедност и други външни предизвикателства, 
които влияят на здравните системи; обмяна на добри практики с партньори от САЩ и света с цел 
споделяне на информация и насърчаване на прозрачността при обсъждането на глобалните здравни 
проблеми и др.  

НПО взе участие в международен обмен на пациентски организации   

Д-р Станимир Хасърджиев участва в американска програма на тема: „Global 
Health: Building Country Capacity“ 

На 15-16 март в Мадрид се проведе международен обмен на 
пациентски организации, организиран от Roche (International Experi-
ence Exchange for Patient Organisations). Конференцията беше на тема 
„Amplifying the patient voice”, като в нея взеха участие около 300 
пациентски организации от 56 държави, представляващи 17 
заболявания. Представител на НПО също се включи във форума.  
Темите на събитието включваха дискусии относно овластяването на 
пациентите, ролята на здравните политики в подобряването на 
грижата на пациента, научноизследователска и развойна дейност, 
оценка на здравните технологии, реимбурсиране на лекарствени 
продукти, разработване на комуникационна стратегия при 
застъпничеството на пациентите. 
На 17 март се проведоха работни срещи по различни заболявания, 

като представител на НПО взе участие в уъркшоп, посветен на 

множествената склероза. 
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„Любен Каравелов” №3, ет. 3, ап. 5 

1142  София 

www.npo.bg; office@npo.bg    

0700 10 515 

Съставител: 

Мария Чанева 

 

Коректор: 

Петя Георгиева 

 

 Участие на „Ваксинко“ в Софийски фестивал на науката - 13-14 май 
 
 Участие на „Ваксинко“ в  Европейска нощ на музеите (съвместно с Национален 

политехнически музей ) - 20 май 
 
 Участие на НПО и нейни членове в здравното изложение „Мисия здраве“ - 2-4 юни 
 
 Двустранни консултации на участниците в Модул „Фондонабиране“ по Програмата 
на ЕПФ за повишаване капацитета на пациентските организации  - май-юни 
 
 VI-и Национален конгрес на пациентските организации  и Отчетно-изборно общо 

събрание – юни 2017 г., София 
 

 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%9F%D0%9E/122644877790835?f
https://www.youtube.com/user/NPOBulgaria?feature=watchC:/Users/Office%20PC%201/Documents/Mobogenie

