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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.  

Конкурси, обучения и възможности за финансиране  

http://meet.techsoup.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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Opportunity Fund  
Срок за кандидатстване: текущ  
Офисът за ромски инициативи на фондация „Отворено общество“ отправя покана към всички ромски 
и проромски организации, неформални групи и мрежи, както и към гражданите на Албания, 
България, Испания, Македония, Румъния, Словакия, Сърбия, Унгария и Чехия, които отговарят на 
определени изисквания, да кандидатстват за целева подкрепа в размер до 15 000 щатски долара за 
предприемането на неотложни и навременни действия. Ще бъдат подкрепени навременните 
действия и използването на възможности, способстващи за извършването на структурни промени в 
подкрепа на ромите и в отговор на антиромските събития и тенденции. Фондът ще подкрепи 
действия/дейности, които могат да се осъществят в рамките на четири месеца в две основни области. 
Вижте цялата информация на сайта на програмата:  
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/opportunity-fund-20150916. 

Конкурси, обучения и възможности за финансиране  

Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020 г.) 
Срок за кандидатстване: 26 април 2018 г.  
В Официалния вестник на ЕС от 25 януари е публикувана покана за представяне на кандидатури 
„Здраве - 2018 г." в рамките на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-
2020 г.). 
Поканата е за отпускане на финансова помощ за конкретни действия под формата на безвъзмездни 
средства за проекти. 
Цялата информация относно критериите, начините за кандидатстване и други по тази Програма могат 
да бъдат намерени на http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html.   

https://www.opensocietyfoundations.org/grants/opportunity-fund-20150916
http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html
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НПО е партньор в първото онлайн проучване за нивото на информираност относно  
сърдечносъдовите заболявания сред хората с диабет тип 2 

 
Захарният диабет присърце (Taking Diabetes to Heart) e глобално 
онлайн проучване на Международната диабетна федерация (МДФ). 
То се провежда сред хора с диабет тип 2 с цел получаване на 
информация за нивото на осведоменост за сърдечносъдовите 
заболявания (ССЗ). Проучването стартира през януари и ще 
продължи до март 2018 г., като e достъпно на няколко езика, 
включително и български.  
„Захарният диабет присърце“ има за цел да определи действията, 

необходими за подпомагане на обществената осведоменост относно ССЗ сред хората с диабет тип 2 и 
подобряване на здравословното им състояние. Сърдечносъдовите заболявания, включващи инсулт, 
коронарна болест на сърцето и периферна артериална болест, са една от водещите причини за смърт 
при хора с диабет тип 2. В същото време броят на хората с диабет продължава да се увеличава, като 
честотата на ССЗ сред тях става още по-тревожна.  
Провеждането на онлайн проучването за България е подкрепено от членовете на Международната 
диабетна федерация - Българско дружество по ендокринология, Българска асоциация „Диабет“, 
Българска диабетна асоциация, както и от Национална пациентска организация. Партньор на 
Международната диабетна федерация за провеждане на проучването е Ново Нордиск.  
 
За участие в кратката анкета - ТУК. 

Четвърто редовно заседание на Национален съвет по хемофилия  
 

Поредна работна среща на членовете на Националния съвет по хемофилия към Консултативен съвет 
„Партньорство за здраве“ се проведе на 30 януари 2018 г. По време на заседанието бяха обсъдени 
плановото хирургично лечение и плановите инвазивни процедури при пациенти с хемофилия и други 
вродени нарушения на кръвосъсирване, актуализирането на българските препоръки и стандарти за 
диагностика, лечение и проследяване на пациенти с вродени коагулопатии, както и бяха представени 
препоръките на комитета на министрите на Съвета на Европа, относно принципите за лечение на 
хемофилия. 

https://www.idf.org/our-activities/care-prevention/cardiovascular-disease/taking-diabetes-to-heart/taking-diabetes-to-heart-survey/342-surveys/137-international-diabetes-federation-idf-survey-burning-questions-for-people-living-with-type-2-diabetes-16.html
https://www.idf.org/our-activities/care-prevention/cardiovascular-disease/taking-diabetes-to-heart/taking-diabetes-to-heart-survey/342-surveys/137-international-diabetes-federation-idf-survey-burning-questions-for-people-living-with-type-2-diabetes-16.html
https://www.idf.org/our-activities/care-prevention/cardiovascular-disease/taking-diabetes-to-heart/taking-diabetes-to-heart-survey/342-surveys/137-international-diabetes-federation-idf-survey-burning-questions-for-people-living-with-type-2-diabetes-16.html
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Кампания в малки и средни предприятия по програма „Университет за пациенти“ 
 
През януари 2018 г. Национална пациентска организация, с подкрепата на КНСБ, стартира проект за 
периферна съдова болест и хронична венозна недостатъчност сред служители на малки и средни 
предприятия. В рамките на проекта се провеждат обучение на служителите по темата за съдовите 
заболявания, оценка на риска и безплатни прегледи. Със специално подготвени обучителни 
материали работниците биват информирани за периферната съдова болест и хроничната венозна 
недостатъчност. 
Тъй като се отчита риск от развитие на съдови болести при служителите, работещи на поточна линия, 
НПО, в сътрудничество със специалист съдов хирург, разработи въпросник за оценка на риска. При 
тези, които се отчита висок риск, се провежда безплатен преглед с доплер ехография. 
Кампанията се реализира на територията на малки и средни предприятия в четири града на страната – 
София, Велико Търново, Омуртаг и Димитровград, служителите в които са около 520 човека. 
Всеки месец ще бъде посветен на отделно предприятие. През януари и февруари се проведоха акции 
в предприятия в София („Котлостроене“ АД и „Искра Силатроник“ АД), а до края на май ще бъдат 
посетени и останалите три града. 
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Пациентът трябва да бъде поставен в центъра на здравната система 
 

С партньорството на НПО се проведе петият национален Бизнес Форум Фарма „Икономика на 
здравето – новите предизвикателства” на сп. „Мениджър“ 

 
 
Достъпът на всички български 
граждани до качествено 
здравеопазване и услуги трябва 
да бъде гарантиран. До голяма 
степен обаче този процес се 
спъва от липсата на електронно 
здравеопазване, която липса все 
повече пречи за развитието на 
сектора у нас. Това бяха някои от 
основните изводи на петия 
национален Бизнес Форум Фарма 
„Икономика на здравето – новите 
предизвикателства”, организиран 
от сп. „Мениджър“ с 

партньорството на Национална пациентска организация. Събитието се проведе на 27 февруари в 
София, а негов модератор беше председателят на НПО д-р Станимир Хасърджиев. Във форума 
участваха лидери на мнение във фарма индустрията, експерти, представители на браншови, съсловни 
и пациентски организации.  
Фокусът на събитието тази година беше насочен към глобалните тенденции, които ще определят в 
следващите години развитието на здравните системи, на фарма индустриите и на обществата като 
цяло. Новите предизвикателства, като демографски проблеми, развитието на технологиите, 
нарастването на хроничните заболявания и др., ще изискват и нови решения и построяване на 
здравна икономика от нов тип - с разумно и навреме планирани, но и правилно насочени 
жизненоважни инвестиции в доказано ефективни здравни политики.  
 
Повече информация от събитието можете да намерите ТУК.  

https://www.manager.bg/blgariya/pacientt-v-centra-na-zdravnata-sistema-nastoyava-farma-industriyata-0
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НПО подкрепи промяната в сроковете за получаване на антиретровирусни 
медикаменти от ХИВ-позитивните 

 
Национална пациентска организация подкрепи 
усилията за преминаване към регулярно 
изписване и получаване на антиретровирусни 
медикаменти за период от 3 месеца вместо 
сегашния срок от един месец за хората, живеещи с 
ХИВ, които са постигнали трайна оптимална 
вирусна супресия и са я поддържали в период от 
една година.  
Вече близо година няколко ЛГБТИ организации 
водят диалог с Министерство на здравеопазването 
относно настоящата законова рамка, която поставя 
излишни препятствия пред адекватното 
обслужване на хората, живеещи с ХИВ/СПИН в България. 
 
Според активистите от Младежка ЛГБТ Организация „Действие“, фондация „Ресурсен център Билитис“ 
и фондация „GLAS“, по време на консултации с пациенти едно оплакване почти винаги бива 
споменавано: „Защо трябва да ходя до отделението за АРТ (антиретровирусна терапия) всеки месец?” 
Трите организации настояват за преминаване към регулярно изписване и получаване на 
антиретровирусни медикаменти за период от 3 месеца (90 дни) за хората живеещи с ХИВ, които са 
постигнали трайна оптимална вирусна супресия и са я поддържали в период от една година. 
Преминаването към рецепти за период от 3 месеца ще наложи и промяна в режима на заявките, 
които се извършват от специализираните отделения по ХИВ/СПИН в страната. 
Активистите са убедени, че промяната на Наредба 34 няма да наложи промяна на други нормативни 
документи, като Методиката за субсидиране на лечебните заведения, нито пък ще наложи промяна в 
размера на бюджета, отреден за антиретровирусни медикаменти. 
 
За повече информация вижте ТУК. 
 

http://hwb-bg.info/2018/01/11/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D0%BE/
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Ученици озариха министерства и дипломатически мисии за ромската Нова година – 
Василица 

 
За девета поредна година основните институции и 
дипломатически мисии отпразнуваха Василица като празник на 
ромската култура, междукултурния диалог и стремежа към 
образование. Традицията, установена от Център „Амалипе“ и 
училищата от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник”, 
започна през 2010 г. Постепенно приемащите институции се 
увеличиха и през тази година включват председателя на 
Народното събрание, почти всички министерства, Омбудсмана, 
Комисията за защита от дискриминация, ЦОИДУЕМ и др. 
Откликнаха и всички поканени посланици и посолства: от 

„прародината“ на ромите Индия, през основните евопейски посолства, до САЩ. 
Сурвакаха ги ученици от 32 училища от цялата страна, които отделиха от своя бюджет, за да занесат в 
София магическата сила на празника. 

Глобалният доклад на Световна банка за образованието бе представен в София  
 

Председателят на Център „Амалипе“ Деян Колев взе 
участие в дискусията „Да се научим да реализираме 
потенциала на образованието”, организирана на 26 
януари в Софийския университет за представяне на 
глобалния доклад за развитието на Световната банка, 
посветен на образованието. В дискусията се включиха 
министърът на образованието Красимир Вълчев, старши 
директорът на сектор „Образование“ в Световната банка 
Хайме Сааведра, Траян Траянов от „Заедно в час” и 
директорите на училища в София Людмил Лачев и Ксения 
Семизарова. Събитието бе открито от проф. Атанас Герджиков, ректор на СУ „Климент Охридски”. В 
него участваха още кметът на София Йорданка Фандъкова, директори на училища, представители на 
академичните среди и неправителствени организации.   
За повече информация вижте ТУК. 

http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3189&lang=1
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Проект на фондация „Състрадание Алцхаймер България“ е отличен на Европейските 
награди „Да оценим опита на хората, живеещи с деменция”  

 

На 23 януари 2018 г. в София бяха наградени 12 европейски организации с проекти, овластяващи 
хората, живеещи с деменция. Церемонията по награждаване и семинар „Да оценим опита на хората, 
живеещи с деменция” се проведоха на 22 и 23 януари 2018 г. под егидата на българското 
председателство на Съвета на ЕС и бяха организирани от Инициативата на европейските фондации в 
областта на деменцията (EFID). Церемонията по награждаване бе открита с встъпителна реч на 
заместник – министъра на труда и социалната политика Росица Димитрова.  

Отличията са признание за работата на 12-те европейски 
организации за зачитане на достойнството, автономията и 
правото на самоопределение на хората, живеещи с деменция. 
Инициативата има за цел да подкрепи гражданското 
общество в поемането на отговорност относно начина, по 
който хората с деменция биват изслушвани, насърчавани и 
интегрирани в обществото. Участници в семинара и 
церемонията в София бяха около 100 представители на 
институции и организации, включени в насърчаването на 
добро качество на живот за хората с деменция и грижещите 
се за тях от цяла Европа. Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ е съорганизатор на 
инициативата и е сред наградените организации. Отличеният им проект „Заедно уважаваме, 
популяризираме и действаме – включващо общество за всички възрасти и всички стадии на 
деменцията“ цели да проучи, повиши уважението към нуждите на хората с деменция и да подкрепи 
модел за включване чрез следните дейности в София и Варна през 2018 г.:  

1. Създаване на местни мрежи за подкрепа – чрез изграждане на връзки със социалните служби, 
полицията, домове за грижи, други свързани институции и местната общност. 

2. Групи за самопомощ (подкрепа). 

3. Изследване и фокус-групи.     

4. Културни и обществени мероприятия: изложби, включване в местни училища (състезание за есе). 

5. Обществени кампании – конференции, публикация на проучването и доклад от проекта и др. 

Въздействието на проекта се основава на нуждите на хората с деменция да бъдат уважавани и да се 
чувстват част от общността и обществото.  
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 Национална асоциация на децата и младите хора с диабет организира състезателно 
катерене под надслов „С диабет към върха“ 

 
Събитието се проведе в Walltopia Climbing Center, София. Специално 
участие в него взе топ алпинистът Боян Петров, който имаше важната 
роля да подготви малките катерачи, с помощта на инструкторите в 
залата. Боян Петров беше и председател на съдийския състав. 
Участници в състезанието бяха деца с 
диабет и техни приятели от цялата страна. 
За пореден път малките герои доказаха, 
че те „Не са различни и въпреки диабета 
могат да бъдат на върха“. 
 
За повече информация — ТУК. 
 
 

 

Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ бе партньор на  
„36 часа бягане по пътека“  

 
Първото в света непрекъснато бягане на пътека в продължение на 36 
часа в подкрепа на децата с онкохематологични заболявания се проведе 
на 19-20 януари в София. Пред това предизвикателство се изправи 
ултрамаратонецът Краси Георгиев. Целта бе събиране на средства за 
тренировъчен лагер на българчета, преборили рака, и покриване на 
разходи за участието им на световната олимпиада „Игри за победители“ 
в Москва.  
В съседство до бягащия Краси Георгиев беше разположена втора пътека, 
на която посетителите на Park Center Sofia имаха възможност също да 
тичат, за да подкрепят каузата, като за 100 метра бягане всеки участник 
даряваше по 1 лев.  
Алпинистът Боян Петров бе сред известните лица, които също 
подкрепиха инициативата. Събрани бяха средства в размер на 10 338,13 
лв. в кутията и 5 751 лв. по банков път. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1556035947798401.1073741846.100843833317627&type=3
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Раздадени бяха седмите „Годишни награди за пътна безопаност“ 
 

 
Фондация „Годишни награди за пътна безопасност“ към Българска 
асоциация на пострадали при катастрофи връчи седмите „Годишни 
награди за пътна безопасност“ на специална церемония. Събитието 
се проведе на 30 януари 2018 г. в София, хотел Балкан. Наградите 
бяха разпределени в шест категории: 
1. Инициативи за пътна безопасност от неправителствени 
организации. 
2.   Инициативи за пътна безопасност от фирми и корпорации. 
3. Инициативи за пътна безопасност от държавни институции и 
местни администрации. 
4. Журналисти и медии, отразяващи проблемите на пътната 
безопасност. 
5.  Инициативи за пътна безопасност от детски градини и училища. 
6.  Специална награда на служител на пътна полиция с личен принос. 
По време на церемонията бяха събрани 600,00 лв. за „Националния 
дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при 
пътнотранспортни произшествия“.  
 
Имената на победителите в категориите и повече информация от събитието, може да видите ТУК.  
 

http://nagradi.org/%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%25D
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Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания отбеляза  
Световния ден за борба с рака 

 
„Целият свят днес подкрепя пациентите с думите „Ти можеш!“. Ние заедно можем повече. Ние в 
АПОЗ знаем добре, че думите също лекуват.”, коментира по повод Световния ден за борба с рака – 4 
февруари, председателят на АПОЗ Евгения Александрова. В продължение на целия ден тя се среща с 
пациентите на Клиниката по медицинска онкология в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център. С 
подкрепата на фармацевтичната компания Сервиe всеки пациент получи комплимент от АПОЗ. 
Всяка година на 4 февруари светът обединява силите си в опит да бъдат спасени милиони животи чрез 
повишаване познанието за болестта рак. В същото време ежегодно новооткритите случаи надхвърлят 
значително 30 000. 
За повече информация вижте ТУК. 

 
 
 

Работилница за мартеници  
в сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“  

 
Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ – децата, техните 
родители, баби и приятели, изработиха невероятни мартеници, по случай 1 
март. Мартениците заедно с кутии за дарения бяха поставени на различни 
места в София и Пазарджик. Творбите бяха без определена цена, като всеки 
имаше възможност да дари и отнесе със себе си късче обич, подарено от 
децата, които се борят за живот. 

http://oncobg.info/bg/news/asociacijata_na_pacientite_s_onkologichni_zaboljavanija_otbeljaza_4_fevruari__svetovnija_den_za_borba_s_raka
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Българско сдружение „Лимфом“ проведе среща на група за взаимопомощ  
 
 
Българско сдружение „Лимфом“ проведе среща на група за взаимопомощ на 9 февруари 2018 г. На 
събитието присъстваха пациенти с лимфоми и левкемии и техните близки. Срещата се състоя в офиса 
на Сдружението в София. Обсъдиха се нещата, които вълнуват присъстващите – споделяне на опит, 
желания, опасения, надежди и победи.  

 

Тренинг и обучение за родители на сдружение „Аутизъм днес“ 
 

Над 20 родители и семейства се включиха в поредния 
тренинг и кръгла маса на сдружение „Аутизъм днес“ и 
фондация „Стъпка за невидимите деца на България“, 
организирани съвместно с асоциация „Аутизъм“, Ресурсен 
център София-град и Център за нестопанско право. 
Събитието, което се проведе на 24 февруари в София, 
засегна правата на хората с аутизъм.  
Сред засегнатите теми бяха „Възможности и новости в 
областта на образованието за нашите деца“, „Подкрепено 

вземане на решение и премахване на запрещението“ и др.  
За повече информация вижте ТУК.  

В края на юли 2017 благодарение на новосъздадената функционалност 
за създаване на групи към конкретни страници от социалната 
платформа Facebook, беше направена група за взаимопомощ към 
българско сдружение „Лимфом“. 
Групата е предназначена за обмяна на опит и подкрепа на пациенти и 
техните близки по отношение на лечение, болници, лекарства, 
емоционална подкрепа и всичко, което вълнува хората, засегнати по 
един или друг начин от тези заболявания. Всеки може да покани други 
пациенти или близки, които да споделят знание и да дадат сила на 
някой, който има нужда от нея.  

https://www.facebook.com/AutismTodayBulgaria/posts/2016956591850308
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Проведе се благотворителен бал в подкрепа на децата с онкохематологични 
заболявания 

 
Благотворителният бал, организиран от 
Общински ученически парламент при ЦПЛР и 
БМЧК-Панагюрище в подкрепа на сдружение 
„Деца с онкохематологични заболявания“, се 
състоя на 15-ти февруари - Международния ден 
на децата, болни от рак. Събрана беше сумата 
3 806 лева. Средствата ще бъдат използвани за 
лечение и подкрепа на децата и техните 
семейства, както и за участието на българчета, 
преборили коварната болест, на световната 
олимпиада „Игри за победители“ в Москва.  

Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ получи дарение за  
проекта „Училище без граници"  

 
На 15 февруари 2018 г. на официално събитие бяха отчетени резултатите от деветото издание на 
дарителската кампания „Избери, за да помогнеш”. Проектът „Училище без граници“ на сдружение 
„Деца с онкохематологични заболявания“ получи подкрепа в раздел „Култура и образование“ - общо 
10 121 лв. бяха дарени на Сдружението. Да даваш надежда на хора, които минават през кръговете на 
ада - това е мисията на проекта „Училище без граници“, чиято цел е да даде възможност на деца с 
онкохематологични заболявания да продължат обучението си по времето, когато животът им 
преминава зад болничните стени. 

https://www.facebook.com/izberi.rbb.bg/?fref=mentions
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Състоя се среща от кампанията „Поглед към доброто“  
 
През февруари се състоя осма среща от кампанията „Поглед 
към доброто“  на сдружение „Аутизъм днес“. Срещата се 
проведе в Пето училище „Иван Вазов“ в София с гост лектор 
Владимир Каролев.  
Кампанията „Поглед към доброто“ се организира веднъж 
месечно, като представители на ученици от столични училища 
се срещат с известни личности, с различни професии и 
занимания, успели в дадена област, а общото между тях, освен 
успеха, е и доброто сърце.  
Кампанията стартира през 2016 г. и се организира от сдружение 
„Аутизъм днес“, Регионално управление на образованието 
София - град и Софийски ученически съвет.  Тя 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.  

Стартира благотворителна кампания „За децата на Бургас с любов“  
 

За поредна година сдружение „УСМИВКА“ - Бургас 
организира кампания „За децата на Бургас с любов“ за 
набиране на средства за подпомагане на деца със 
специални образователни потребности. Тази година 
кампанията се провежда в периода от 15.02 - 30.04.2018 г.  
и е насочена към набирането на средства  за изграждане 
на спортна площадка по боче в СУ „Св. св. Кирил и 
Методий“, Бургас. В училището се обучават 23 деца със 
специални образователни потребности, като част от тях са 

включени в отбора по боче.  
Спортът боче допринася за създаване на универсална среда за комуникация и премахване на всички 
бариери между участниците. Предимство на играта е, че се изисква концентрация, но същевременно 
не е необходимо физическо натоварване и е подходяща и за ученици в инвалидни колички. 
За повече информация вижте ТУК. 

https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/31447
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 Обучения и прегледи за периферна съдова болест и хронична венозна недостатъчност сред 
служители на малки и средни предприятия във Велико Търново, Омуртаг и Димитровград, март, 
април и май, организатор НПО 

 
 Продължаване на проект „Предсърдно мъждене“ към програма Университет за пациенти,  

организатор НПО 
 
 Продължаване на проект „Рак на бял дроб“ към програма Университет за пациенти,  

организатор НПО 
 
 Обучения на тема „Активни родители в ромска общност“, Велико Търново - 9-11 март и 23-25 

март, организатор Център „Амалипе“ 
 
 „Великденската магия на българското яйце“ 2018 г. — 1 април, организатор сдружение 

„Онкоболни и приятели“ - Бургас  
 
 Зелено училище „Заедно ще успеем“ - 2-6 април, организатор Център „Амалипе“ 
 
 Национална изложба на ученическото творчество „Заедно“ - 20 април, организиратор 

Сдружение на родителите на деца със синдром на Даун  
 
 Шеста Национална научно-практическа конференция по проект „Всеки ученик ще бъде 

отличник“ - 16-20 април, организатор Център „Амалипе“  

Съставител: 

Йоана Маноевска 

 

Коректор: 

Петя Георгиева 

 

„Любен Каравелов” №3, ет. 3, ап. 5 

1142  София 

www.npo.bg; office@npo.bg    

0700 10 515 

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

