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Конкурси, обучения и възможности за финансиране 

ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер 
Срок за кандидатстване: текущ 
ТехСуп България е българската платформа за технологични дарения, част от ТехСуп Глобал  
(http://www.techsoupglobal.org). Фондация „Работилница за граждански инициативи“ е организацията 
домакин  на платформата в България. Платформата е ориентирана изцяло към неправителствените 
организации и нуждата им от технологична подкрепа за тяхната важна за обществото работа. 
Чрез платформата за технологични дарения се подкрепят гражданските организации като се 
инвестира в административния им капацитет и така се повишава качеството на работата им и 
се улесняват  комуникациите им. Най-важната полза от платформата е възможността организациите 
да намалят разходите си за технологични продукти и спестените средства да се инвестират в работа 
за постигане на мисията им. 
За повече информация - ТУК.  

Google Ad Grants с предложение към организациите с нестопанска цел 
Срок за кандидатстване: текущ 
Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел да популяризират своите 
мисии и инициативи на уебстраниците си с резултати от търсенето с Google чрез реклама с AdWords 
на стойност 10 000 щ. д. месечно. 
Бенефициентите в Google Ad Grants получават безплатна реклама с AdWords на страниците с 
резултати от търсенето с Google. Те създават и управляват собствени профили в AdWords, подобно на 
плащащите рекламодатели, но участват със следните ограничения: 
• Дневният бюджет е зададен на 329 USD, което се равнява на около 10 000 щ. д. месечно; 
• Максималната цена на кликване (CPC) е ограничена до 2 щ. д.; 
• Могат да се провеждат само кампании с насочване по ключови думи, с текстови реклами, които да 
се показват само на страници с резултати от търсенето с Google; 
• Могат да показват само текстови реклами. 
За да отговарят на условията за участие в програмата Google Ad Grants, организациите трябва: 
• Да имат актуален и валиден статут на благотворителна организация според разпоредбите на 
съответната държава; 
• Да потвърдят и приемат изискваните в кандидатурата свидетелства относно липсата на 
дискриминация и получаването и използването на дарението; 
• Да имат действащ уебсайт със съществено съдържание. 
За повече информация посетете страницата на Google Grants - https://www.google.com/intl/bg/grants/
index.html.  

https://www.ngobg.info/bg/financing/29-%D1%84%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0
http://www.techsoupglobal.org
http://frgi.bg/bg/daryavame-tehnologichni-produkti
https://www.google.com/intl/bg/grants/index.html
https://www.google.com/intl/bg/grants/index.html
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Отворена е покана за кандидатстване чрез проекти по процедура „Открий ме” 
Срок за кандидатстване: до 30 ноември 2017 
С изпълнението на проекти по схемата „Открий ме" се очакват решения на проблемите, свързани с 
преодоляване на социалната стигма и общественото отхвърляне на деца и младежи в неравностойно 
положение, настанени в резидентни услуги. Идеята е с дейностите по проектите да бъдат 
подпомогнати деца и младежи, живеещи в институции, да развият своите социални умения, да се 
открият талантите им и да се насърчават да ги развиват. 
Очакват се програми за индивидуална и групова работа и осигуряване на съдействие за 
психологическо, социално, правно, здравно, трудово и друго консултиране на младежите.  
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд и е насочена към деца и младежи до 29 години, вкл. с увреждания, 
настанени в резидентни услуги и техните семейства. Общият бюджет е 4 000 000 лв. до края на 2020 
г., Кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ между 50 000 лв. и 150 000 лв. 
Допустими за кандидатстване са неправителствени организации, доставчици на социални услуги. 
Партньори могат да бъдат общини и райони на общини, обучителни и образователни организации. 
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://
esf.bg/< и https://eumis2020.government.bg.  
Условията за кандидатстване можете да намерите на този линк. 
Повече информация ТУК.  

Конкурси, обучения и възможности за финансиране 

Безвъзмездна финансова помощ „Равни шансове” 
Срок за кандидатстване: до 20 декември 2017 г. 
Процедурата „Равни шансове“ се обявява от Управляващия орган на ОП РЧР. Целта ѝ е да подкрепи и 
създаде допълнителни предпоставки за активното приобщаване и насърчаване на равните 
възможности за заетост на хората с увреждания. С общ бюджет от 8 000 000 лв. ще бъдат 
финансирани комплексни действия за улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, както и 
предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на хората, които полагат грижи за 
близките си с увреждания. 
Допустими кандидати са национално представените организации на хора с увреждания и 
национално представените организации за хора с увреждания, съгласно §1, т.10 от ДР на Закона за 
интеграция на хората с увреждания. 
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg. 
Условията за кандидатстване можете да намерите на следния ЛИНК. 
Повече информация на: http://esf.bg/upravljavashtijat-organ-na-op-rchr-objavjava-procedura-chrez-
direktno-predostavjane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-ravni-shansove/  

http://esf.bg/
http://esf.bg/
https://eumis2020.government.bg/
http://esf.bg/download/uslovija-za-kandidatstvane-5/
http://esf.bg/upravljavashtijat-organ-na-op-rchr-objavjava-za-kandidatstvane-chrez-podbor-na-proekti-po-procedura-otkrij-me/
https://eumis2020.government.bg/
http://esf.bg/procedures/ravni-shansove/
http://esf.bg/upravljavashtijat-organ-na-op-rchr-objavjava-procedura-chrez-direktno-predostavjane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-ravni-shansove/
http://esf.bg/upravljavashtijat-organ-na-op-rchr-objavjava-procedura-chrez-direktno-predostavjane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-ravni-shansove/
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Отбелязахме Световния ден на сърцето  

НПО обхваща още 1000 пациента по програма „Предсърдно мъждене“  
 
На 29 септември за поредна година в цял свят беше отбелязан Световният ден на сърцето. Тази година 
той премина под надслов: „Зареди сърцето си. Раздвижи сърцето си. Обичай сърцето си. И сподели 
силата.“. Сърдечносъдовите заболявания, които включват инфаркта и инсулта, са причина номер 1 за 
смъртност в света. Всяка година 17,5 млн. души умират преждевременно, вследствие на 
сърдечносъдови заболявания, като до 2030 година се очаква техният брой да нарасне до 23 млн. 
Една от най-често срещаните аритмии – предсърдното мъждене, засяга близо 6 млн. души само в 
Европа. Приема се, че то е главната причина за емболични инциденти, които в 75% от случаите са 
мозъчносъдови (инсулт). Предсърдното мъждене е свързано още с повишен риск от сърдечна 
недостатъчност, деменция и повишена смъртност. 
 
Фактът, че България е на едно от водещите места по 
сърдечносъдови заболявания, както и това, че 
предсърдното мъждене често няма никаква клинична 
изява и нерядко остава неразпознато и нелекувано, 
накара през 2016 г. Национална пациентска 
организация да стартира проект, посветен на 
предсърдното мъждене. Основната цел е откриването 
на пациенти с предсърдно мъждене и проследяване на 
състоянието им. В проекта до момента са привлечени 
над 100 кардиолози от цялата страна и са обхванати 
над 2000 пациента.  
 
През октомври тази година програмата се продължава и в нея ще бъдат включени нови 1000 пациента 
от цялата страна, като към картите на лекарите, с които се изчислява рискът от предсърдно мъждене, 
ще бъде добавена и карта за пациента, чрез която той по-лесно ще може да контролира заболяването 
си и ще следи за следващия си преглед при специалист. За пациентите са предвидени обучителни 
материали, обучение за измерване на пулса, както и скринингови акции в различни градове на 
България за изчисляване на сърдечносъдовия риск и измерване на пулса с пулсоксиметър.  
 
Повече информация можете да намерите ТУК.  

http://www.npo.bg/News/cat/4/id/546/
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Над 70% от пациентите с рак на белия дроб в България се диагностицират 

в трети и четвърти стадий 

Ракът на белия дроб засяга над 1,8 млн. души в световен мащаб. През 2016 г. със заболяването са 
диагностицирани над 4000 българи. Това обяви на пресконференция, организирана от Национална 
пациентска организация по повод Световния месец за борба с рака на белия дроб – ноември, доц. д-р 
Димитър Калев – председател на Организационния комитет на Националната онкологична 
конференция МОРЕ - 2017 и медицински онколог в СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“ – Варна. 
В световен мащаб от всички онкологични заболявания ракът на белия дроб е най-често срещаната 
причина за смърт при мъжете и втората при жените. В България ракът на белия дроб е най-честото 
злокачествено заболяване при мъжете и петото по честота при жените. Основните рискови фактори за 
развитие на заболяването са активното или пасивното тютюнопушене, замърсяване на въздуха, някои 
химикали и видове радиация, лична или фамилна анамнеза от белодробен рак. 
Въпреки установената и доказана причинно-следствена връзка между 
рака на белия дроб и тютюнопушенето, е важно да се отбележи, че 
белодробният рак се среща често и при пациенти непушачи, като се 
нарежда на 7-мо място след най-често срещаните ракови заболявания 
в глобален мащаб. Приблизително 25% от всички случаи на рак на 
белия дроб по света се откриват при хора, които са били непушачи 
през целия си живот. 
Един от основните проблеми в България, свързан със заболяването, е недостатъчната профилактика и 
късното диагностициране, поради липсата на симптоми и оплаквания в ранните стадии на 
заболяването. В 5% до 15% от случаите то се открива от направени рентгенови снимки на белия дроб 
по повод на други заболявания. При наличие на симптоми (загуба на тегло, изостряне на хронична 
кашлица, затруднено дишане, дишане с хрипове, отделяне на кървави храчки, болки в гърба) в 
преобладаващите случаи заболяването вече е в напреднал стадий. Над 70% от пациентите се 
диагностицират в трети и четвърти стадий на заболяването, като прогнозата за 5-годишна 
преживяемост при тях е под 5%. По-добра преживяемост се регистрира само при пациенти с 
диагностициран карцином в ранен стадий, което дава възможност за своевременно оперативно и 
консервативно лечение. Ето защо специалистите препоръчват ранна профилактика и здравословен 
начин на живот, както и навременно лечение на белодробните инфекции. 
„Персонализираната медицина е приложима при част от пациентите с рак на белия дроб. За първи път 
от десетилетия насам персонализираната терапия дава надежда за по-дълъг и качествен живот. С 
помощта на генетични изследвания се идентифицират пациентите, които биха имали полза от 
персонализирана терапия“, каза доц. Калев. 
Повече подробности четете ТУК.  

http://www.npo.bg/News/cat/4/id/550/
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Български пациенти може да не дочакат навлизането на 

животоспасяващи терапии 

Национална пациентска организация е силно притеснена от решението, взето от Надзорния съвет на 
НЗОК, съгласно което през 2018 г. НЗОК няма да заплаща за лекарствени продукти с ново 
международно непатентно наименование, за което е подадено заявление за включване в ПЛС, както 
и за тези, които вече са включени в него и предстои заплащането им през 2018 г. 
В случай че исканата промяна в ЗБНЗОК бъде гласувана в Парламента, това решение на НС на НЗОК ще 
засегне множество български пациенти, включително и тези с редки заболявания, които от години 
нямат друг шанс. Лишаването на българските пациенти от нови терапии, които могат значително да 
повишат качеството на живот, да доведат до адекватна поддържаща терапия, трайна ремисия на 
заболяването или дори да го излекуват, не бива да се случва и на практика ще ги остави без 
алтернатива, без надежда и ще ограничи достъпа им до обществения и стопански живот на страната. 
Можем да дадем положителен пример с новите молекули в лечението на хепатит С, които след като 
започнаха да се поемат от НЗОК, доведоха до излекуването на 97% от пациентите с това коварно 
заболяване – нещо, което доскоро беше считано за невъзможно и което даде надежда, че в бъдеще 
хепатитът може да бъде елиминиран завинаги. 
Национална пациентска организация изразява своите опасения, че налагането на тези временни 
мерки вероятно ще създаде по-големи проблеми в обществото, отколкото да реши вече 
съществуващи такива. Като организация, създадена да защитава правата на пациентите, ние не 
можем да подкрепим решение, което ще обрече множество групи пациенти на некачествен живот и 
ограничаване възможността им за достъп до пазара на труда, при положение че съществуват вече 
доказани алтернативи, които в пъти превъзхождат рисковете и страничните ефекти. 
Отнасяме се с разбиране към сложната финансова ситуация и отчитаме факта, че НЗОК среща 
затруднения да покрие нарастващите нужди на всички пациенти, но подчертаваме, че това не бива да 
става за сметка на нововъведенията в лечението на заболявания, без които нововъведения 
съществува рискът от фатален изход за пациентите. 
Национална пациентска организация призовава за преосмисляне на ситуацията и изразява надежда, 
че крайното решение ще бъде взето съобразно нуждите на пациентите, а не на финансовите 
съображения на НЗОК, тъй като човешкият живот е безценен. Опасяваме се, че ако това решение бъде 
подкрепено от депутатите в 44-то Народно събрание, то ще доведе до нарастване на социално 
напрежение и до остри реакции от страна на множество групи пациенти, на които ще бъде отнет 
шансът за качествен или какъвто и да било живот. 
Национална пациентска организация изразява надежда, че в крайна сметка ще бъде взето правилното 
решение и тези пациенти, за които вече има алтернатива в лицето на новите терапии, няма да бъдат 
изоставени от българското общество. 
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Рехабилитационна програма „Солидарност“ към сдружение „Фракарита 
България“ обяви прием на зависими към наркотици 

Програмата е насочена към зависими, които са в особено тежко социално и финансово положение. 
Желаещите да се лекуват ще заплащат значително намалена такса, което ще облекчи финансовата 
тежест върху тях и техните семейства. Приемат се с предимство жени, а всички кандидати трябва да са 
навършили 18 г. За социалната квота могат да кандидатстват хора, които имат проблемна употреба на 
или зависимост към: хероин, метадон, други опиати; амфетамини, кокаин, други стимуланти; канабис; 
лекарствена зависимост; смесена употреба на наркотици и 
алкохол, зависимост към наркотици и хазарт. 
Има възможност да се приемат и хора със зависимост само към 
алкохол или само към хазарт. 
Програмата е дневна и заетостта на включените в нея 
продължава между 9:00 и 17:00 ч. всеки работен ден.  
Повече информация четете ТУК.  

В Пловдив се проведе втората изложба „47 усмивки“ 

Между 11 и 24 септември в Пловдив се проведе втората изложба по фото 

проекта на Сдружение на родителите на деца със на Синдром на Даун „47 

усмивки“. Тя се реализира с участието на слънчеви деца и възрастни и с 

безвъзмездната подкрепа на професионалисти и любители фотографи от цяла 

България. 

Национална асоциация на децата и младите хора с диабет  
отбеляза 13-ия си рожден ден 

„13, но успешни!“ – под това мото премина празникът на Национална 
асоциация на децата и младите хора с диабет по повод 13-тия ѝ 
рожден ден. Тя е създадена в Пловдив, като първата детска диабетна 
организация в България, а две години по-късно пораства и се 
преобразува в Национална асоциация на децата и младите хора с 
диабет. За това време успява да променя мисленето, да кара хора и 
институции да приемат децата и младите хора с диабет като всички, 
които нямат този проблем.  
Честит празник! 

http://www.solidarnost-bg.org/novini/programa-solidarnost-obavava-priem-na-zavisimi-kam-narkotitsi-ot-sotsialno-slabi-semeistva/
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Проведе се обучение за иновации в оценката и интервенцията  
при деца от аутистичния спектър  

Сдруженията „Аутизъм днес“ и „Тацитус“, и фондация „Стъпка за невидимите 
деца на България“ проведоха двудневно лекционно обучение за учители, 
ресурсни учители, психолози, логопеди, ерготерапетви, специални педагози и 
родители на тема „Иновации в оценката и интервенцията при деца от 
аутистичния спектър“. 
Събитието се проведе със съдействието на Аджибадем Сити Клиник болница 
Токуда. Гост-лектор беше Моод Леру, OTR/L, SIPT, RCTC, DIR®, директор и 
трейнър на Cellfield Reading Intervention, Клиничен директор, професионален 

терапевт с афинитет към изучаването и разбирането на човешкия мозък. Това е второто обучение, 
което Моод Леру прави пред български специалисти.  
Благодарение на него участниците в обучението научиха: 

 Как да определят поне 3 инструмента, които играят ключова роля в областта на разстройство от 
аутистичния спектър 
 Шестте емоционални нива на развитие, представени от д-р Станли Грийнспан 
 Как да описват различните теории, отнасящи се до аутистичния спектър 
 Да познават основните оценъчни методики, които биха помогнали в процеса на интервенция 
 Да познават значимостта на връзката между специалист и дете и как да подпомагат 

изграждането на по-добри социално-емоционални умения 
 Как екзекутивните (висшите) функции подпомагат академичните постижения.  

Повече подробности - ТУК.  

От 18 до 21 септември 2017 г. в Барселона се проведе ежегодната среща на Европейската асоциация 
по пулмонална хипертония. В нея участваха представители на 39 
национални асоциации от 35 държави. Българско общество на 
пациентите с пулмонална хипертония бе представено от нейния 
председател Наталия Маева. В рамките на срещата бяха обсъдени 
проблемите и предизвикателствата пред националните пациентски 
организации. Обърнато бе внимание върху  развитието на терапиите за 
това рядко заболяване, както и на необходимостта пациентите 
да бъдат по-активни в работата на националните асоциации, 
обсъдена бе темата за донорството на органи. В редиците на Европейската асоциация по пулмонална 
хипертония се включиха две нови асоциации от Русия и Ирландия. Избран беше нов Борд на 
директорите на Европейската асоциация по пулмонална хипертония. 

Годишна среща на Европейската асоциация по пулмонална хипертония  

https://www.autismtoday-bg.eu/obucheniya
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Лилавото слонче Понго в Ин Витро АГ Медицински център „Димитров” 

Десетки деца и техните родители отпразнуваха началото на учебната 
година на тържество, организирано от Ин Витро АГ Медицински център 
„Димитров”. Специалното събитие бе за децата, които са родени и 
израснали под грижите на специалистите от клиниката.  
Лично основателят на ин витро центъра д-р Йосиф Димитров поздрави 
малчуганите и им предостави много подаръци. Един от тях бе и детската 
книжка за лилавото слонче Понго, която Българско 

общество на пациентите с пулмонална хипертония издаде през месец май. В 
нея се разказва историята на малката Елени, която 
страда от пулмонална артериална хипертония и се 
страхува от кислордната маска, с която трябва да живее 
постоянно. Това е първата по рода си детска книжка в 
рамките на Европа, разказваща по увлекателен начин за 
основните симптоми на това рядко заболяване. 

Наши организации участваха в Годишна среща на работещите в сферата на 

ромското здраве в Испания 

В периода 19-21 септември в град Аликанте, Испания, се проведе 

годишна среща на работещите в областта на ромското здраве 

организации. Срещата бе организирана от Институт „Отворено 

общество“ по Програма „Ромско здраве“. На събитието присъстваха 

представители на ромски организации от 

България – ЦМЕДТ ,,Амалипе“, гр. Велико 

Търново, сдружение ,,ЛАРГО“, гр. Кюстендил, 

сдружение ,,Свят без граници“, гр. Стара Загора, както и представители на 

организации от Румъния и Македония. Събитието съчета процеса на 

обмяна на добри практики с представяне на редица академични 

постижения в Испания в областта на ромското здраве. 
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Правата на децата с аутизъм и техните семейства бяха тема на семинар 

Семинар на тема „Иновации в оценката и интервенцията при деца от 

аутистичния спектър" организираха в края на септември сдруженията 

„Аутизъм днес“ и „Асоциация аутизъм“. Сред засегнатите теми бяха 

възможностите, които дават новият Закон за 

образованието, Наредбата за приобщаващо 

образование и Конвенцията на ООН за правата на 

хората с увреждания. Лектори бяха Калоян Дамянов, 

директор на Ресурсен център - София град и Мариета Димитрова - Център за 

нестопанско право. Специален гост беше Мина Йовчева - директор на Дирекция 

„Социални дейности“ в Столична община.  

Проведе се конкурс за есе на тема „Диабетът през моите очи“ 

Национална асоциация на децата и младите хора с диабет организира 

конкурс за есе на тема „Диабетът през моите очи”. Той беше насочен 

към всички засегнати или имащи отношение към това заболяване. 

Конкурсът се проведе по повод Световния ден за борба с диабета – 14 

ноември. Инициативата даде възможност на всеки да изкаже своята 

гледна точка, знание и виждане относно справянето с този толкова 

сериозен световен проблем. Наградените в конкурса ще станат известни 

на 14 ноември на специална церемония в присъствието на журито, 

чиито член е и алпинистът Боян Петров. Отличените на първите три места ще получат парични 

награди, а на всички участници ще бъдат връчени грамоти.  
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Състоя се шестата среща на кампанията „Поглед към доброто“  

Новата учебна година започна със силен старт на кампанията „Поглед към 
доброто“ на сдружение „Аутизъм днес“, Софийски ученически съвет и РУО 
София-град. Шестата среща от инициативата се проведе в края на 
септември в Пето основно училище „Иван Вазов“ и читалище „Витоша“ в 
София под патронажа на столичния кмет Йорданка Фандъкова.  
Инициативата среща периодично ученици от столични учебни заведения с 
публични личности с различни професии и 

занимания, успели в дадена област. Специални гости на септемврийската 
среща бяха Теодор Петков - кмет на район „Витоша“, и Ваня Кастрева - 
началник на РУО София-град. Посланици на каузата бяха Део, Елена Петрова 
и Калин Терзийски. 
Кампанията цели възпитаване на добродетели и качества у младите, които 
да им помогнат да бъдат още по-добри и успешни.  

Семинари за „Предизвикателствата пред пациентите в ревматологията“  

се проведоха в Пловдив и София 

На 30 септември в Пловдив се проведе семинар на тема „Предизвикателствата пред пациентите в 
ревматологията“. Негов организатор беше Асоциация на пациенти с ревматоиден артрит. По време на 
събитието беше отчетена необходимостта от информираност на пациентите относно новите 
възможности в лечението на ревматичните заболявания, от популяризиране дейността на 
пациентските организации в областта на правозащитничеството, подпомагането и обучението на 
пациентите и запознаването им със здравните институции, отговорни за провеждане на политиките в 
здравеопазването.  
Няколко дни по-късно, на 4 октомври, темата за „Предизвикателствата в ревматологията“ беше 
разисквана и в София. Събитието събра специалисти от различни области, свързани с ревматичните 
заболявания, и пациенти. Представени бяха новостите в лечението на възпалителните ставни 
заболявания, различните видове медикаменти и ефектът им върху ревматичните заболявания, 

възможностите на клиничните проучвания, 
проблемите, свързани с късната диагностика и 
други. Изнесени бяха данни от проведено сред 
300 пациенти социологическо проучване, касаещо 
социалната среда на болните, тяхното мнение за 
това и предизвикателствата пред страдащите от 
ревматични заболявания в страната ни.  
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Българско сдружение лимфом отбеляза Световния информационен ден  
за лимфома и Месеца на рака на кръвта  

Със семинар на 30.09.2017 г. Българско сдружение лимфом (БСЛ) отбеляза 
Световния информационен ден за лимфома и Месеца на рака на кръвта. На 
събитието бяха представени активностите на организацията през последната 
година, включително брошурата „Пътят на Пациента“. Медицински специалисти 
от ВМА, Аджибадем Сити Клиник и СБАЛХЗ Дървеница изнесоха лекции по теми, 
свързани с новите подходи за лечение на хематологични заболявания, 

лекарствена безопасност и налични и нови таргетни терапии. В рамките на събитието се състоя и 
поредната среща на групата за взаимопомощ на пациенти и техните близки. 
Повече подробности ТУК.  

Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун проведе семинар 
на тема „Всеки може да чете“ 

Двудневният семинар „Всеки може да чете“ с лектор Натали Хейл се проведе на 30 септември и 1 
октомври. Организатор на събитието беше Сдружението на родителите на деца със Синдром на Даун. 
Лекторът Натали Хейл е иновативен учител и родител на 
пораснал син със Синдром на Даун. Тя пътува и провежда 
семинари по цял свят, като целта ѝ е да предаде основните 
методи и техники за работа с деца със специални потребности на 
техните родители, учители и специалисти.   
Синдромът на Даун е сложно генетично състояние и се изразява в 
забавено и затруднено развитие на организма. Статистиката сочи, 
че в България годишно се раждат около 100 деца със специални 
потребности. 

На 1 октомври за пета поредна година 

беше даден стартът на тенис годината за 

деца с аутизъм. Инициативата е на 

сдружение „Аутизъм днес“. Занятията се 

провеждат в Национален тенис център в 

София.  

http://www.lymphom-bg.com/?p=1506%20C:/Users/Gergana%20Borisova/Documents/Custom%20Office%20Templates
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Филмът „Това е твоето бебе“ получи награда за най-добър сценарий на 
фестивал в Косово 

Късометражният филм „Това е твоето бебе“ на 

режисьора Христо Порязов беше отличен за „Най-

добър сценарий“ на Международния фестивал 

„Богинята на трона“, който се проведе в началото на 

октомври в Прищина, Косово.  

„Това е твоето бебе“ е българо-испанска 

копродукция, посветена на донорството. Национална 

пациентска организация е продуцент на филма. 

Неговата премиера в България се състоя на 16 март 

тази година.    

Филмът е вдъхновен от действителна история и е 

заснет през 2016 г. в Мадрид. Сюжетът разказва за 7-месечно бебе в мозъчна 

смърт, чиято майка, въпреки мъката си, решава да дари сърцето му за 

трансплантация. Реципиентът се оказва момиченце, което жената среща 

случайно в парка и... сърцето успява да я разпознае. 

По-рано тази година „Това е твоето бебе“ беше отличен и на Европейския 

филмов фестивал „Мейнстрийм и ъндърграунд“ в Москва. 

Доброволци към сдружение „Жажда за живот“ се срещнаха  
с ученици от Сливен  

 
Чуждестранни доброволци от сдружение „Жажда за живот“ – Сливен, се 
срещнаха с ученици от града.  Те са част от Европейската доброволческа служба 
и са на посещение в Сливен в рамките на новия проект на Сдружението 
„Училище за здраве на младите хора“, финансиран по програма Еразъм+.  
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В 10 града беше отбелязана Седмицата на донорството 

От 9 до 15 октомври у нас по традиция беше отбелязана 
Седмицата на донорството. Тя премина с различни събития в 
10 града под мотото „Частица от теб може да бъде за 
някого целия свят“. В рамките на инициативата 
Български съюз на трансплантираните, с подкрепата 
на Изпълнителна агенция по трансплантация проведе на 13 
октомври в София „Парад на донорството“. В него се 
включиха и членовете на Българско общество на 
пациентите с пулмонална хипертония.  
По данни на Изпълнителна агенция по трансплантация в 
момента 1 129 българи чакат за животоспасяваща 
трансплантация. 12 пациента очакват белодробна трансплантация, като трима от тях вече са включени 
в активната листа на Евротрансплант и очакват своя шанс за втори живот в Австрия. 

Необходима е скринингова програма за глаукома 

Нуждата от скринингова програма за глаукома бе изтъкната 
по време на пресконференция, организирана по повод 
Световния ден на зрението – 12 октомври. На събитието 
беше отчетена ефективността на кампанията за безплатни 
прегледи на Пациентска организация „Глаукома“ и Институт 
за здравно образование. 
Държавата да инвестира в ефективен скрининг  за глаукома, 
с ясни предскринингови критерии. За това настояха 
специалисти, ангажирани в борбата с очното заболяване и 
пациенти. По този начин откриваемостта на болестта ще се увеличи с три пъти, а оттам ще намалее и 
броят на хората, които губят зрението си, ще отпадне и немалка част от финансовата тежест за 
държавата.   
Пациентските организации и специалистите изтъкнаха още, че медикаментите за глаукома трябва да 
бъдат реимбурсирани на 100%, а Националната здравноосигурителна каса да поеме и скъпите 
изследвания, които досега не е заплащала.  
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„Сили имам да се боря“ организира безплатни профилактични прегледи 
срещу рак на гърдата 

В месеца за борба срещу рака на гърдата – октомври, сдружение 
„Сили имам да се боря“ организира за пореден път безплатни 
профилактични прегледи. Те се проведоха в различни градове – 
Самоков, Ихтиман, Елин Пелин.  
Сдружение „Сили имам да се боря“ подпомага и съдейства на 
всички жени с онкологични заболявания на територията на 
градовете Самоков, Ихтиман, Костенец и Долна Баня при 

лечението им, снабдяването с лекарства, здравна информация и запознаване с последните новости. 
Организацията цели и да повишава информираността на жителите в региона относно онкологичните 
заболявания, което помага за тяхната успешна превенция. Цели се и промяна на начина на 
възприемане от обществото на проблемите и възможностите на хората, заболели от рак и 
стимулиране чувствителността на всички нас. 

В Сливен се проведе втори благотворителен концерт под наслов  

„Заедно в превенцията“  

В месеца, посветен на борбата с рака на гърдата - октомври, 
сдружение „Онкологично болни и приятели“ - Сливен, проведе 
втори благотворителен концерт под наслов „Заедно в 
превенцията“. В рамките на събитието на 28 октомври пяха, 
свириха и танцуваха приятели на Сдружението, а набраните 
средства ще бъдат използвани за организиране на профилактични 
прегледи. 
Месец октомври е обявен за месец 
за борба с рака на гърдата още 

през далечната 1985 година. В самото начало идеята е да се 
популяризира мамографията като ефективно средство за ранно 
откриване и лечение на коварното заболяване. Днес хиляди хора по 
света възприемат октомври като месец за активни разяснителни 
кампании относно причините, превенцията и лечението на болестта. 
Снимки: nabludatel.bg 
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Сдружение „Диабет – Кубрат“ проведе семинар на тема „Жените и 
диабетът“ 

СНЦ „Диабет – Кубрат“ организира втори семинар, посветен на Световния 
ден за борба с диабета. Темата на събитието, което се проведе на 21 
октомври, бе „Жените и диабетът“. Негов патрон 
бяха кметът и Общинският съвет на гр. Кубрат. 
По време на семинара освен разискваните теми 
беше извършено ехографско изследване на 
щитовидна жлеза на близо 50 желаещи.  

Семинар със същата тематика беше организиран и в гр. Завет, съвместно с 
новообразуваното диабетно сдружение в града.  

„Хепасист“ изследва служителите на Мтел за хепатит С 

На 25 и 26 октомври в централата на Мтел се проведе акция за 
безплатни скринингови изследвания за хепатит С. Инициативата 
беше организирана от НСБХ „Хепасист” в рамките на кампанията по 
повод Световния ден за борба с хепатита.  
Скрининговите изследвания във фирми и предприятия се правят 
съвместно с управленските структури и преминават под мотото 
„Отговорен работодател“. През тази година Хепасист поставя акцент 
върху диагностиката, с фокус върху възрастова група 45+, която се 
определя като рискова в случай на претърпяно кръвопреливане или 
медицинска манипулация преди 1992 г., когато кръвта и кръвните 
продукти не са били изследвани за наличие на вируса. 

 
Допълнителна информация: 
В момента в света 71 милиона души страдат от хепатит C (HCV). Статистиката сочи, че около 80% не са 
диагностицирани, тъй като само при 10-15% от болните инфекцията протича остро, при останалите 
заболяването протича безсимптомно и хронифицира. Поради липсата на симптоматика и на 
профилактика, малка част от пациентите биват навременно диагностицирани. HCV е седмата причина 
за смъртност в света и първата за развитие на рак на черния дроб. В България се предполага, че около 
100 000 души са носители на болестта, а около 840 души умират всяка година от хепатит С и 
причинените от него усложнения.  



 17 

Проведе се дискусия на тема „70 години ревматология в България: 
минало, настояще, бъдеще“ 

Персонализираната медицина е бъдещето в лечението на ревматичните заболявания 
 

Дискусията беше част от редовното заседание на Комисия по 
здравеопазването към Народното събрание на 26 октомври. Негов 
организатор беше Асоциация на пациентите с ревматични заболявания, 
с подкрепата на Национална пациентска организация и Комисия по 
здравеопазването към 44-то Народно събрание. Всички участници в 
дискусията се обединиха около идеята, че биологичните лекарства са 
пробив в лечението на ревматичните заболявания, имат висока 
ефективност и силно повлияват хода на заболяването, като при голяма 
част от пациентите водят до ремисия. Специалистите отчетоха, че както 
при всички лекарства, и при биологичните могат да се наблюдават 

странични ефекти, както и резистентни пациенти, но ползите многократно надвишават рисковете. Те 
се обединиха и около идеята за лечение чрез комплексен подход, с цел осигуряването на пълноценна 
грижа за болния. 
Биологичното лечение е високоефективно и може да спре хода на заболяването - това заяви проф. 
Рашо Рашков, национален консултант по ревматология на дискусията. Той подчерта, че новите 
молекули са все още скъпи, но навлизането на все повече от тях ще доведе и до спад в цената и по-
важното – по-големият избор ще доведе до задоволяване нуждите на все повече пациенти и ще даде 
възможност за прилагането на персонализиран подход. 
Проф. Златимир Коларов от Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“- София представи 
развитието на ревматологията през XX век и изтъкна постиженията на множество български 
ревматолози. Той подчерта, че по неофициални данни се приема, че разпространението на 
ревматоидните заболявания в България е около 0,55-0,8%, като за съжаление точна статистика няма. 
„Ревматоидните заболявания имат тежка социална и икономическа тежест и водят до инвалидизация, 
ако не бъдат адекватно диагностицирани и лекувани навреме. Ето защо всеки лев, вложен в 
профилактика, не само ще спести много средства в бъдеще, но ще осигури и по-качествен, 
пълноценен и продължителен живот на пациента“, допълни още той. Проф. Коларов наблегна на 
факта, че поставянето на навременна и точна диагноза е ключово за лечението на пациента, тъй като 
ранното лечение гарантира много по-добри дългосрочни резултати. 
Дискусията приключи с препоръки, които пациентските организации отправиха: за профилактика, 
подобряване на ранната диагностика, навременното лечение на ревматичните заболявания, 
усъвършенстване на процедурите и нормативната уредба и др. 
Повече подробности - ТУК.  

http://www.npo.bg/News/cat/5/id/552/
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В Пловдив се състоя благотворителна прожекция  
на филма на БНТ „Мост към Кристо“ 

Прожекцията се проведе на 28 октомври в LUCKY Дом на киното 
в Пловдив. Тя бе насочена към децата с лицеви аномалии, като 
средствата от събитието ще бъдат използвани за финансиране 
лечението на деца, родени с цепнатина на устната и/или 
небцето. Годишно асоциация АЛА подкрепя над 120 деца. Тя 
заплаща голяма част от ортодонтското и логопедично лечение 
на децата, както и консултациите с психолог и специалист по 
хранене. 
Премиерата на документалния филм „Мост към Кристо“ на 
журналистката Евгения Атанасова-Тенева се състоя по време на 
фестивала Празници на изкуствата „Аполония“ в Созопол. 
Продукцията разказва за проекта „Плаващите кейове“ на 

Кристо и Жан-Клод при италианското езеро Изео. Тя получи голямата награда в категория „Кино“ на 
годишния конкурс на Столична община за ярки постижения в областта на културата. 

Проведе се VII-та Национална конференция на децата  

и младите хора с диабет 

VII-та Национална конференция на децата и младите хора с 
диабет се състоя в Пловдив от 27 до 29 октомври. Събитието, 
което премина под мотото „Жените и диабета. Нашето право към 
здраво бъдеще“ събра на едно място лекари специалисти, деца, 
младежи, техните родители, съмишленици. Представени бяха 
последните новости в лечението на диабета, засегнати бяха 
важни въпроси относно бременността и заболяването, вирусите 
и диабета, за и против ваксините и много други. Специален гост 
на събитието беше алпинистът Боян Петров.  
Организатор на конференцията беше Национална асоциация на 
децата и младите хора с диабет, която вече 13 години защитава правата и интересите на младите хора 
с диабет в България и търси добрите решения за справяне с този здравословен проблем.  
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Благотворителен театър за хората с нарушено зрение  
се игра в Народния театър  

Уникалният „Невиждан театър“ игра 
благотворително своя спектакъл „Сянката на моята 
душа“ на 30 октомври на голямата сцена на 
Народния театър. Представлението бе в подкрепа 
на хората с нарушено зрение и Националната 
програма за борба със слепотата. Събитието беляза 
края на тазгодишната кампания на сдружение 
„Пациентска организация глаукома“ и Институт за 
здравно образование - „Право на зрение“.  
 

„Невиждан театър“ е трупа от незрящи актьори с ръководител Велимир Велев. Той е автор и 
режисьор на постановката „Сянката на моята душа“, която е прецедент в световното театрално 
изкуство. Спектакълът е визуална импресия, в която актьорите виртуозно играят със сянка и светлина 
без да ги виждат, рисуват на живо върху огромен екран разноцветни картини, създават и оживяват 
образи чрез движението на телата и ръцете си, разчитайки на вътрешния си „поглед“ и интуиция. 
Събраните средства от благотворителното представление ще бъдат разпределени за издръжка на 
трупата незрящи актьори и за покупка на 
специализирана диагностична апаратура. 
 
Национална кампания „Право на зрение“ цели 
повишаване информираността за най-често 
срещаните очни заболявания – глаукома и 
катаракта. Те са водещите причинители на 
слепота в света. Кампанията се организира от 
Институт за здравно образование и Пациентска 
организация Глаукома. 
 
Снимки: programata.bg 
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ЧЛЕНОВЕ 

 Отбелязване на Световния ден за борба с диабета — 
14 ноември, организатор Национална асоциация на 
децата и младите хора с диабет 

 
 Безплатни профилактични прегледи за ранно 

откриване на глаукома — ноември, организатор 
Пациентска организация Глаукома  

http://www.children-diabetes.org/
http://www.children-diabetes.org/
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„Любен Каравелов” №3, ет. 3, ап. 5 

1142  София 

www.npo.bg; office@npo.bg    

0700 10 515 

Съставител: 

Петя Георгиева 

Коректор: 

Йоана Маноевска 

 

 
 Отбелязване на Световния ден за борба с диабета — 14 

ноември 
 
 Отбелязване на месеца за борба с рака на белия дроб 

— ноември 
 
 Отбелязване на Европейската седмица за изследване 

за ХИВ и хепатит 
 
 Изнесено заседание на Управителния съвет на НПО — 

Пазарджик, декември 

НПО 

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

