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На 18 април за поредна година отбелязахме Европейския ден за правата на пациента. 
Той се отбелязва в страните членки на Европейския съюз и цели популяризиране на 14-
те основни права на пациента и приоритетите в европейската политика в сферата на 
здравеопазването, както и насърчаване на институциите в съответните държави да 
предприемат необходимите политически действия за дефиниране правата на пациента и 
тяхното спазване.  
 
Ето кои са 14-те права според Европейската харта за правата на пациентите, приета от 
„Мрежа за активно гражданско общество“ през 2002 г. и призната от Европейския 
икономически и социален комитет на 438 пленарна сесия през септември 2007 г. 
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Проведе се годишното отчетно-изборно Общо събрание на НПО 

На 22 април 2018 г. (неделя) от 11.00 часа, в Централ Хотел София, се проведе редовно годишно 
отчетно-изборно Общо събрание на Сдружение Национална пациентска организация, при следния 
дневен ред: 
 
1. Доклад за дейността на Сдружение „НАЦИОНАЛНА 
ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ” за периода януари 2017 – 
декември 2017 г. 
2. Финансов доклад на Сдружение „НАЦИОНАЛНА 
ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ” за периода януари 2017 – 
декември 2017 г. 
3. Промени в органите на управление на Сдружение 
„НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ”. 
4. Промени в Устава на Сдружение „НАЦИОНАЛНА 
ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ”. 
5. Разни. 
 
 
 
 
 
По време на събранието г-жа Биляна Петкова декларира желанието си да бъде 
освободена от позицията си на член на Управителния съвет на НПО и Общото 
събрание уважи молбата й. Нейното място бе заето от г-жа Петя Александрова, 
зам.-председател на УС на Сдружение „Деца с онкохематологични 
заболявания“, като кандидатурата й 
беше приета единодушно. 
 
Екипът на НПО приветства Петя 
Александрова и й желае много 
победи в името на малките и 
порасналите пациенти! 
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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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Подкрепа за реформиране на политиката „Социално приобщаване чрез образование, 
обучение и младеж“ 
Краен срок: 22 май 2018 г. 
Поканата се отнася за Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Социално 
приобщаване и общи ценности: приносът в областта на образованието, обучението и младежта. 
Поканата се състои от две обособени позиции — една за образованието и обучението (обособена 
позиция 1) и една за младежта (обособена позиция 2). 
Проектите следва да имат една от следните общи цели: 
Разпространение и/или разширяване на добрите практики за приобщаващо образование и/или 
младежка среда, и/или поощряване на общите ценности, което се инициира в частност на местно 
ниво. 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; 
Разработване и прилагане на иновативни методи и практики за насърчаване на приобщаващото 
образование/младежка среда и поощряване на общите ценности при специфични условия. 
Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 14 000 
000 ЕUR, разпределени, както следва: 
Обособена позиция 1 — Образование и обучение: 12 000 000 ЕUR 
Обособена позиция 2 — Младеж: 2 000 000 ЕUR 
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?
uri=uriserv:OJ.C_.2018.106.01.0010.01.BUL&toc=OJ:C:2018:106:TOC    

Конкурси, обучения и възможности за финансиране  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.106.01.0010.01.BUL&toc=OJ:C:2018:106:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.106.01.0010.01.BUL&toc=OJ:C:2018:106:TOC


 6 

 

Конкурси, обучения и възможности за финансиране  

Фонд за социално правосъдие на A.J.Muste Institute 
Срок за кандидатстване: до 9 юли 2018 г. 
Фонд за социално правосъдие на A.J.Muste Institute търси предложения от САЩ и от цял свят, като 
приоритетни са местни организации с малки бюджети и липса на достъп до големи възможности за 
финансиране. 
Фондът разглежда предложения: 

 за нови проекти или кампании или усилия за разширяване на съществуващата работа; 

 за текущи проекти или кампании; 
 за изграждане на капацитет, развитие на лидерство и устойчивост на ресурсите; 

 за проекти с разходни бюджети под 50 000 USD; 

 за проекти, които са на местно, регионално, национално или глобално равнище; 
 от групи от цял свят; 

 от местни организации с годишни разходи по-малки от 500 000 USD; 
 от групи с ограничен достъп до по-големи източници на финансиране.  
Повече информация: https://ajmuste.org/programs 
 

Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в 
обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните 
им места 
Срок за кандидатстване:  до 28 май 2018 г. 
Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти, насочени към 
интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, 
приспособяване и оборудване на работните им места. Участници в конкурса могат да бъдат всички 
работодатели, регистрирани по действащото законодателство. 
Проектите се изготвят  по Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл.25, ал.1 
от Закона за интеграция на хората с увреждания. 
Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и 
бюджет на електронен носител. 
Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 28.05.2018 г. Проектните предложения се подават 
в Деловодството на АХУ, ул. „Софроний Врачански" № 104-106, София 1233 r. или по пощата с обратна 
разписка с пощенско клеймо, не по-късно от 17:30 ч. на 28.05.2018 г . 
Конкурсната документация  можете да намерите ТУК.  

https://ajmuste.org/programs
http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/8
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Становище на НПО във връзка с предложенията за промени в Закона за здравето  

НПО, която е най-голямата национално представена организация за защита правата на пациентите в 
България, изрази своето категорично несъгласие с изказването на Вицепремиера по икономическата и 
демографската политика г-н Валери Симеонов за отмяна забраната на тютюнопушене в затворени 
помещения, приета по време на управлението на ПП ГЕРБ през 2012 година и връщане на режима, в 
който се допуска тютюнопушене в обособени зони, който беше в сила от 2005 до 2012 година.    

В публично оповестените намерения за промени в Закона за здравето, г-н Симеонов посочва като 
причина за своето предложение неспазването на сега действащата забрана за тютюнопушене, 
изграждането на постоянни конструкции, в които пушенето на практика е разрешено, по-добра защита 
на непушачите, които ще посещават заведения с по-добра вентилация и защита на интересите на 
развлекателния и туристическия сектор, част от който е поставен в неравнопоставено положение. 

Без да пренебрегваме икономическите аспекти на всяко едно предложение за законодателна 
промяна, бихме искали да припомним, че в Конституцията на България здравето е залегнало като 
основно човешко право. За съжаление вече близо 30 години воденето на здравна политика в България 
често се свежда до финансова политика. А темата за разходите за болнична помощ и лекарства изцяло 
е изместила прилагането на устойчива и последователна здравна политика в сферата на общественото 
здраве. Това нарежда България в челните места на класацията на страните в ЕС с най-лоши здравни 
показатели по години живот в болест и загуба на трудоспособност, предизвикани от нездравословен 
начин на живот –прекомерна употреба на алкохол, тютюнопушене, прием на вредни храни, замърсен 
въздух и липса на физическа активност. 

В заключение, бихме искали да подчертаем, че НПО винаги е работила като партньор, но и като 
коректив на институциите, като изказваме желанието си за подкрепа що се отнася до всички 
предлагани промени, които имат за цел подобряване здравето на нацията. Няма как обаче нашата 
организация да подкрепи невъзможността на държавата да прилага собствените си нормативни актове 
и липсата на политическа воля за решаване на едни от най-важните проблеми на българското 
общество, а именно - негативните показатели на общественото здраве. Оставаме на разположение да 
съдействаме за предлагането на нова стратегия и план за превенция на тютюнопушенето и намаляване 
на вредата от тютюн, както и за разработването на законови промени, които имат смисъл и биха 
довели до подобряване здравните показатели на българите.  

За повече информация вижте ТУК. 

 

https://npo.bg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5/
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НПО бе партньор в здравното изложение „Зона здраве“ 

Изложението „Зона здраве“ се състоя на 21 и 22 април 2018 г. за поредна 
година в Бургас. На него се проведоха безплатни изследвания и прегледи 
по над 10 медицински специалности. 
Национална пациентска организация проведе анонимно изследвания за 
хепатит С, съвместно с Лаборатория ЛИНА.  
Тази година в „Зона здраве“ участваха рекорден брой изложители — 
повече от 50.  

Обогатяване на програма „Предсърдно мъждене“  
към „Университет за пациенти“ с холтер мониториране 

Програма „Предсърдно мъждене“ е част от дългосрочната инициатива „Университет за пациенти“ на 
Национална пациентска организация. До март 2018 г. по програмата са обхванати над 2930 пациента 
от над 90 кардиолози в цялата страна, което я превръща в най-мащабната програма за откриване, 
консултиране и проследяване на пациенти с предсърдно мъждене в България. 
Обогатяването на програмата с холтер мониториране има следните цели: 
1. Чрез холтер мониториране да се наблюдават пациенти, преживели транзиторна исхемична атака 
(ТИА), инсулт и с недиагностицирано предсърдно мъждене. 
2. Идентифициране на пациентите и поставяне на заболяването под контрол, с цел избягване на 
повторни мозъчносъдови инциденти. 
3. Създаване на трайни навици у пациентите за придържане към терапията и лична отговорност за 
управление на заболяването. 
Благодарение на програмата специалистите кардиолози имат възможност да: 
 Проверят дали пациентите се придържат към назначената терапия; 
 Диагностицират неоткрити до момента пациенти с този проблем и да им се назначи терапия за 

заболяването, без която биха получили усложнения, най-тежкото сред които е инсултът; 
 Насърчават личната отговорност на пациентите за контролиране и менажиране на собственото им 

заболяване. 
Повече за предсърдното мъждене може да научите ТУК. 

http://uni.npo.bg/bg/pages/Departments/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5/
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НПО проведе работна среща, посветена на заболяването Хидраденитис супуратива 

На 27 април се проведе експертна среща между водещи 
дерматолози, пациенти и пациентски организации, на която 
присъства и представител на Националната 
здравноосигурителна каса. По време на събитието стана 
ясно, че към момента пациентите в България с гноен 
хидраденит не получават нужните грижи, а диагностиката 
им се бави средно със седем години. 

Лекарите и пациентите са категорични, че с подходящите грижи се постигат много добри резултати, 
пациентите навлизат в трайна ремисия и могат да водят пълноценен начин на живот. Експертите се 
ангажираха с изготвянето на критерии за лечение и съпътстваща грижа за тези пациенти. Очаква се 
критериите да бъдат предоставени за съгласуване с НЗОК до средата на месец май 2018 г. 

Всички специалисти се обединиха около идеята, че в България има високоспециализирани експерти, 
които могат да се грижат за българските пациенти. Същевременно стана ясно, че пациентите търсят 
възможности за лечение в чужбина, защото в България такова не се осигурява.  

 

Какво е гноен хидраденит?  

Гноен хидраденит или Хидраденитис супуратива (HS), понякога наричан от дерматолозите инвертно 
акне („acne inversa“), е хронично, възпалително, болезнено, според някои медицински доклади – 
имуномедиирано заболяване (неговият механизъм на възникване и развитие се свързва с 
патологично променен имунен отговор на организма). Засяга главно хора в активна възраст – 20-60 
годишни. Най-често се проявява след пубертета, но има случаи на диагностицирани 11-12 годишни 
пациенти. Характеризира се с възпалени области, обикновено разположени около подмишниците и 
слабините. Тези възпалени области често са на места, където кожата се трие в кожа и включват лезии, 
възли, циреи и абсцеси. Възпаленията обикновено се появяват на места с много мастни и потни 
жлези, както и под гърдите при жените, в бикини-зоната, по седалището и по вътрешната част на 
бедрата.  

За повече информация вижте ТУК. 

http://npo.bg/%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0/
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Национална асоциация на децата и младите хора с диабет участва в кампанията 
„Повече българчета за България“ 2018 г.  

Сдружение „Аутизъм Днес“ организира още срещи между родители  
за обмяна на опит  

Кампанията се проведе в периода 01.03-30.04.2018 г. За първи път Национална 
асоциация на децата и младите хора с диабет участва в кампанията „Повече 
българчета за България —2018“ на „Тройка на разсъмване“ и радио „Витоша“, в 
партньорство с „Искам бебе“.  

Тази година за пръв път бе подкрепена каузата на децата и 
младежите с диабет. Социалното приемане, нуждата от 
национален скрининг, апаратура и достатъчно 
консумативи, както и темата майчинство с диабет са 
важни точки в кампанията.   
 
 

Повече информация за кампанията може да видите ТУК. 

Сдружение „Аутизъм днес“ организира още 2 срещи на „Група за родители“  в Центъра за работа с 

деца със СОП и занималня - на 10 март и на 28 април.  

Участниците имаха възможност да обърнат поглед към собствените си 

преживявания като родители на деца със СОП. Така те успяха да опознаят 

по-добре както своите трудности, така и силните си страни, които им 

помагат да се съхранят в ежедневните предизвикателства. 

Всеки имаше възможност да научи как се справят другите участници и 

какво ценно може да използва от техния уникален опит като родител на 

„по-специално“ дете. 

http://www.radiovitosha.com/news/kampanija-poveche-bylgarcheta-za-bylgarija-2018-posveshtavame-na-majchinstvoto
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Българско Сдружение Лимфом взе участие в провеждането на  
Световно пациентско проучване на Лимфомната Коалиция за 2018 г. 

Фондация „МС Общество – България“ участва в среща дискусия на тема 
„Психологическата подкрепа и кинезитерапия при хората с множествена склероза“ 

На всеки две години световната мрежа от лимфомни организации – Lymphoma Coalition, в която 
членува и Българско Сдружение Лимфом, провежда проучване относно специфичните проблеми, 
които срещат пациентите с лимфом и ХЛЛ по света.  
Сравняването на резултатите от подобно проучване на всеки две години е важен инструмент, 
предназначен да очертае тенденциите във времето и да покаже прогреса по ключови направления. 
По-доброто разбиране на проблемите ще позволи да се изгради по-пълна картина и резултатите да се 
споделят с другите организации, членуващи в Лимфомната Коалиция, с приятели и партньори, 
здравни работници, правителство и широка публика. Това ще даде основа за по-успешно провеждане 
на обучение и изграждане на платформи за защита на правата на пациентите, което от своя страна да 
доведе до подобряване живота на пациентите с лимфом. 

На 10 март 2018 г. в София се проведе среща дискусия на тема 
„Психологическа подкрепа и кинезитерапия при хората с множествена 
склероза”. Модератор на събитието бе Здравка Цветарска, председател на 
фондация „МС Общество – България”.  

Водещи лектори на събитието бяха психотерапевтът Грети Иванова и 
кинезитерапевтът Инна Иванова, които запознаха с ползите от съответните 
терапии. На срещата присъстваха и членове на Фондацията, както и 
пациенти с МС, които зададоха своите въпроси към лекторите. 

Миналата година фондацията „МС Общество – България” е провела анкета 
дали болните биха проявили интерес към психологическа подкрепа. Над 
80% от запитаните категорично желаят провеждането на такава терапия. Г-
жа Цветарска съобщи, че от средата на март е стартирал проект в 
Интегративния център на Фондацията, където ще се провеждат групови 
терапии, които първоначално ще се провеждат 2 пъти месечно. За хората, 
които не могат да идват до София, ще се организира и онлайн групова 
терапия. Грети Иванова е психологът, който ще работи с пациентите и 
техните близки. 
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Пациентска организация „Глаукома“ отбеляза  
Световната седмица за борба с глаукомата  

Сдружение „Зачатие“ участва в ежегодната среща на Fertility Europe (FE) 

На 11 март стартира Световната седмица за борба с глаукомата – 
опасно очно заболяване, което води до необратима слепота. В 
цялата страна се проведоха безплатни очни прегледи с 
измерване на вътреочно налягане, с цел ранна диагностика и превенция на това заболяване. 
Градовете, в които бяха проведени безплатни очни прегледи, са София, Пловдив, Варна, Казанлък и 
Бургас. 
Изнесени бяха лекции на пациенти с глаукома по инициатива на пациентска организация „Глаукома“ в 
УМБАЛ „Александровска“, във Военномедицинска академия (ВМА) и в УМБАЛ „Свети Георги“ в 
Пловдив. 
На 16 март по време на Симпозиум на Българско глаукомно дружество Пациентска Организация 
„Глаукома“ представи труд за глаукомата, като заключение на кампанията, която бе проведена през 
цялата 2017-а година. Изданието обобщава данни за заболеваемостта от глаукома в България за 5-
годишен период за всички области в страната, начертава мерки за ранна диагностика и редовно 
проследяване на заболяването. Участие в изданието са взели всички лекари, които са били активни 
поддръжници на работата ни през годините - участници в безплатни скрининги, национални 
консултанти. Изданието може да видите ТУК.  

Сдружение „Зачатие“ отново бе част от ежегодната пролетна среща на Fertil-

ity Europe (FE) - пациентска организация, обединяваща 23 организации на 

пациенти с репродуктивни проблеми. „Зачатие“ е член на Fertility Europe от 

2010 година. Срещата се проведе във Валета, Малта от 14 до 16 март. 

Представители на сдружението на срещата бяха Ирина Попова - зам. 

председател на сдружение „Зачатие“, зам. член на Изпълнителния комитет 

на FE и член на работна група POLI към FE, Магдалена Цекова-Юсменова и 

Неда Дойчинова - членове на УС на сдружение Зачатие. 

Организациите имаха възможност да се срещнат с нови приятели, обмениха 

опит и почерпиха нови идеи, както и разбраха колко са сходни пътищата и 

проблемите на пациентските движения в цяла Европа.  

http://healthedu.eu/sites/healthedu.eu/files/1520421952_broshura_za_potvarzhdenie.pdf
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БАЗК проведе пресконференция по повод Световния ден на съня и негативното 
влияние на сънната апнея върху безопасността на пътя  

Проведе се общо събрание на СНЦ „Диабет — Кубрат“ 

Във връзка със Световния ден на съня и негативното влияние на 
сънната апнея върху безопасността на пътя беше организирана 
пресконференция на 15 март, на която се представиха 
обобщени данни от научни изследвания и начини за решаване 
на проблемите. Организатори на събитието бяха Българско 
Дружество по Сомнология, Българска асоциация на пострадали 

от катастрофи, Съюз на автосервизите и Пациентски организации „Заедно с теб“. 
Обструктивната сънна апнея (ОСА) е едно от най-често срещаните разстройства на съня в световен 
мащаб, което води до ниско качество на съня. Прекомерната дневна сънливост е един от най-
характерните симптоми на болестта. По данни на Американското Торакално Общество сънливостта е 
отговорна за 15-20% от ПТП. 

На 17 март 2018 г. бе проведено общото събрание на СНЦ „Диабет – Кубрат” гр. 

Кубрат за отчитане дейността на Сдружението през 2017 г. и приемане план за 

работата през 2018 г. Събранието беше уважено от кмета на Община Кубрат г-н 

Алкин Неби, който поздрави присъстващите за всеотдайната им работа.  

В проведената дискусия по предложените материали присъстващите изказаха 

задоволството си от извършената работа на Сдружението и 

отново поставиха въпроса за полагащите се на диабетиците, 

диагностицирани с диабетна полиневропатия, ортопедични 

обувки, защото продължават отказите на съответните институции 

да бъде уважена молбата на хората с това заболяване. 
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За трета година сдружение „Аутизъм Днес“ провежда  
кампанията „Поглед към доброто“ 

*** 

На 16 март в 22 СУ „Георги Сава 
Раковски“ - София се проведе 
едната среща от кампанията.        
Гост лектори на събитието бяха 
изпълнителният директор на HP Bul-
garia Ираван Хира и финансистът 
Владимир Каролев. 
 

На 21 март се състоя втората среща от кампанията „Поглед към 

доброто“. Тя се проведе в 21 СОУ „Хр. Ботев“ с гост лектор Ираван 

Хира. 

Кампанията стартира през 2016 г. и се провежда за трета поредна 

година под патронажа на кмета на София г-жа Йорданка 

Фандъкова, съвместно с 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.  

През март 2018 г. се проведоха две срещи от кампанията „Поглед към доброто“ на сдружение 
„Аутизъм Днес“. 
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Център „Амалипе“ организира регионален педагогически форум  

Център „Амалипе“ проведе обучения за активни родители от училища,  
участващи в мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ 

Регионален форум на тема „Иновативни практики за интеркултурно 
взаимодействие на заинтересованите страни в образованието” се 
проведе в СУ „В. Левски“ в с. Маноле, Пловдивска област. Участие 
във форума взеха повече от 130 учители от седем общини, идващи 
от три области в страната, които представиха своя практически опит 
по въвеждане на интеркултурно образование и задържане на 
децата в училище. 
Организатори на събитието бяха единадесет училища, обединени 
от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ по 
проект „Всеки ученик ще бъде отличник-2“ в партньорство с Педагогически факултет на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ и под патронажа на кмета на Община Марица. 

Повече от 100 родители от Северна и Южна  България взеха участие в обучения на тема „Активни 
родители за успешни деца", които се организираха и проведоха от Център „Амалипе“ край Велико 
Търново. 

Участниците - млади родители и местни активисти, бяха 
запознати по интересен начин с теми като „Ромите в България и 
техните образователни нагласи“, „Как можем заедно с училището 
да постигнем по-добър образователен процес?“, „Ключови 
институции, права и задължения в образованието“ и „Превенция 
на ранни бракове“. По време на обученията бяха споделени и 
множество добри практики.  
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Благотворителният търг на Дарик радио отново подкрепи  
Сдружение „Аутизъм днес“ и фондация „Нашите недоносени деца“  

Общите усилия от Осми благотворителен търг на Дарик радио, Ники Кънчев и Hong.bg отново дадоха 

резултат - близо 30 000 лв. бяха събрани за две благородни каузи: недоносените деца и децата с 

аутизъм. 

Чековете бяха връчени от датския посланик в България Сьорен Якобсен, под 

чийто патронаж се проведе благотворителната инициатива. На 

церемонията присъстваха и някои от дарителите - Фен Клуба на Арсенал в 

България, както и доброволците с големи сърца, които дариха седмици от 

времето си и разбира се, програмният директор на Дарик радио Константин 

Вълков. 

По 14 610 лева получиха сдружение „Аутизъм днес“ и фондация „Нашите 

недоносени деца“. Тази година средствата за децата с аутизъм ще бъдат изразходени за изграждане 

на Център за деца с Аутизъм за Северна България - Плевен и за обучение на специалисти по световно 

наложени терапевтични практики за работа с деца с аутизъм.  

Деца със Синдром на Даун дефилираха на модния подиум 

Слънчевият детски моден бал бе организиран от Сдружение на родители 
на деца със Синдром на Даун, заедно с Детска Модна Агенция Mini Super 
Models. Той се проведе на 20 март в Bulgaria Mall.  
Подготовката на специалното събитие продължи около месец, в който 
децата имаха професионални фотосесии и работа с хореографи. 
По цял свят на 21 март се отбелязва Денят на хората със Синдром 
на Даун. Те често са наричани най-слънчевите хора на планетата. 
Поради тази причина, всички съпричастни с този ден, обуват 
шарени чорапи, за да покажат слънчево и добро настроение. 
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Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун отбеляза  
 с благотворителен концерт Международния ден на хората със Синдром на Даун 

*** 

На 21 март - Международният ден на хората със Синдром на Даун, ученици и деца от детски 
градини показаха обичта си към Слънчевите деца. 

„Да се озарим от усмивките на Слънчевите деца, които са част от нашите семейства, а и от цялото 
общество!“ - Този призив направиха от музикална фондация „Консонанс“ и Сдружението на 
родителите на децата със Синдром на Даун, които организираха благотворителен концерт, който се 
проведе на 21 март в Историческия музей, Пловдив. В него участваха млади виртуози.  

Средствата ще се използват за инициативите на Сдружение на родителите на деца със Синдром на 
Даун. Те са свързани с подпомагане развитието на децата и образоването на техните родители. 

 

На 24 март в сградата на БЧК в София се проведе конференция на тема 
„Дайте шанс на слънцето“ в помощ на реалната интеграция на децата със 
Синдром на Даун в масовите детски градини. Един от лекторите беше 
Диляна Лулчева, която завършва специалностите логопедия, възрастова 
психология и психолингвистика през 2009 г. към Лудвиг-Максимилианс 
Университет Мюнхен. Завръща се в България и създава кабинет за работа с 
деца със СОП „Светулки А-Я“. Вече близо 10 години работи като логопед и 
психолог. Тя разказа за начините за включване на децата със СД в масови 
групи, както и за някои терапевтични техники, които могат да се използват от 
педагозите в детските градини в рамките на заниманията в масовата група. 

*** 



 18 

Творческо ателие към програма „Солидарност“ дава шанс на млади хора  
да развият фотографски умения 

Фотографско-творческо ателие „ФотоФози“ и програма „Солидарност“ са част от 
сдружение „Фракарита България“.  Целта на „ФотоФози“ е да помогне на хората, които 
са били зависими, в тяхното себеизразяване и социално включване. Два пъти месечно 
професионални фотографи обучават участниците в Програмата във фотографското 
изкуство. Обученията включват теоретични знания, техники и заснемане на кадри в 
естествена среда. 

През 2018 г. участниците в ателието ще организират две фотографски изложби през 
юни и октомври, посветени на 15-годишния юбилей на програма „Солидарност“ и десетата годишнина 
от откриването на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. 
Средствата от продажбата на снимките ще бъдат използвани за финансиране на ателието – закупуване 
на фотографска техника и аксесоари, както и за организиране на бъдещи изложби. 

Започна строежът на първия в България възстановителен център  
за деца с онкохематологични заболявания 

Беше подписан договорът, с който се осигури финансирането на 
строителството на първия в България и на Балканския полуостров 
възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания. Центърът 
ще бъде изграден в Опицвет и основната му цел ще е да подпомага както деца 
с тежкото заболяване, така и техните близки. Първата копка, която постави 
основните на центъра, беше направена на 28 април. 

Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания” няколко години събира средства за 
изграждането на този център за деца болни от левкемия и други онкохематологични заболявания. 
Това стана реалност благодарение на усилията и даренията на благородни хора, повечето минали по 
тежкия път на лечение от коварните болести. 

След построяването на центъра е предвидена издръжка за известен 
период от време, след което ще се разчита на разработване на 
методология за предоставяне на тази услуга и подкрепа от държавата. 
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Великденски благотворителни базари организираха  
Движение на българските майки — Бургас и Пазарджик 

11-ти пореден Великденски благотворителен базар организираха от 
Движение на българските майки в Бургас (30 март – 01 април). 
Проявата се осъществи изключително и само от доброволци - те 
изработиха сувенирите и ги продаваха. Всички средства, които бяха 
събрани, са предназначени за деца в неравностойно положение. 

Великденски благотворителен базар проведе и Движение на 
българските майки - звено Пазарджик на 30 и 31 март. На него се 
предлагаха много красиви ръчно изработени сувенири. Събраните 
средства ще бъдат използвани за подпомагане на деца, настанени в 
институции и приемни деца от областта. 

Сдружение „Онкоболни и приятели“ беше партньор на фестивала  
„Великденската магия на българското яйце“  

Пъстър празник навръх Цветница изпълни с великденски яйца, 
козунаци, фолклорни изпълнения и десетки детски усмивки един от 
павилионите на „Флората” в Бургас. Причината е, че за първа година 
градът е домакин на фестивала „Великденската магия на българското 
яйце“ на „Балкан фест медия”, който три поредни години се е 
провеждал във Варна. Заслуга четвъртото му издание да е в Бургас 
имат Сдружение „Онкоболни и приятели”.  
Козунаците и красивите украси изпълваха павилиона на „Флората”, а 
децата бяха зарадвани и от нещо  допълнително – възможност за селфи 
с Великденския заек, който ги чакаше на входа.   
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Фондация „МС Общество — България“ подкрепи петиция за нов закон  
за личната помощ, гарантиращ активен и независим живот на хората с увреждания 

Фондация „МС Общество — България“ се присъедини към исканията, 
поставени в ПЕТИЦИЯТА за нов закон за личната помощ, гарантиращ 
активен и независим живот на хората с увреждания и прикани всички да се 
включат с подпис, за да се преборим заедно за по-добър и достоен живот 
на хората с увреждания в България. 

 

Фондация „МС Общество — България“ участва в протеста на хората с увреждания 

Фондация "МС Общество — България" участва в протеста на хората с увреждания, който се състоя на 
11.04.2018 г. и подкрепи исканията за справедлива реформа на ТЕЛК. Над 6000 души от цялата страна 
се включиха в националния протест пред сградата на Министерски съвет. 
Хората с увреждания се притесняват, че ще загубят пенсиите си, защото промени в социалната 
реформа могат да наложат явяване пред две комисии – за медицинска експертиза и за експертиза на 
работоспособността, като хората, определени като работоспособни, може да загубят пенсията си. 
Друг проблем е, че досега процентът ТЕЛК се изчисляваше като сбор от всички заболявания, а сега ще 
се взема предвид едно водещо заболяване – това също ще намали процента, който определя 
социалните помощи и пенсии. 
 

https://www.peticiq.com/198237#form
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Сдружение „Аутизъм Днес“ отбеляза  
Световния ден за информираност за аутизма – 2 април 

По повод 2 Април – Световният ден за информираност за аутизма, 
сдружение „Аутизъм Днес“ и фондация „Стъпка за невидимите деца на 
България“ организираха за девета поредна година поредица от събития 
за информираност на обществото. Мотото на информационната 
кампания тази година е „Живея във вашия свят, но по свой начин. Да 
счупим бариерите на предразсъдъците.“ 

Проведоха се следните събития: 1 април 
- Арт работилница за деца с Аутизъм; 2 
април – Дискусионен форум – 
пресконференция, в литературен клуб 
„Перото“ на НДК по традиция под 
патронажа на кмета на София г-жа 
Йорданка Фандъкова; 2-11 април – 
Седмица на отворените врати – срещи 
консултации с родители и деца. 

По повод 2 април, заедно с партньорите от Angels Steps, децата от центровете „Аутизъм Днес“ и 
приятели изработиха дървени къщички за птици. 

*** 
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Сдружение „Аутизъм Днес“ и фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ 
представиха дейността си пред служители на Hewlett Packard Enterprise 

На 4 април 2018 г. сдружение „Аутизъм Днес“ и фондация „Стъпка за 
невидимите деца на България“ представиха дейността си пред 
служители на Hewlett Packard Enterprise в месеца за информираност 
за аутизма. 

Особено голям беше интересът към 
дейността на центровете „Аутизъм 
Днес“ и високо професионалното 

качество на терапевтична грижа за деца с аутизъм, която вече не е 
мираж и в България. 

„Национална асоциация на децата и младите хора с диабет“ проведе  
кампания „ДЕЦА БОЯДИСВАТ ЯЙЦА ЗА ДЕЦА“ 

За 14-а година „Национална асоциация на децата и младите хора с диабет“ проведе кампанията 
боядисване яйца под мотото: „ДЕЦА БОЯДИСВАТ ЯЙЦА ЗА ДЕЦА“. Тази година на 05.04.2018 г. в 
Панагюрище, с подкрепата на Ротари клуб Панагюрище, деца от Асоциацията и от града боядисваха 
яйца.  
На 06 април 2018 г. „Национална асоциация на децата и младите хора с диабет“ имаше възможността 
да бъде една от първите, които посетиха Историческия музей в град Панагюрище и се насладиха на 
магическото въздействие на оригинала на Панагюрското златно съкровище.  
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Център „Амалипе“ участва в дискусия относно актуалните предизвикателства пред 
политиките  за ромска интеграция  

Посланици от Посланическата група за ромско включване и швейцарски 
посланици от 6 балкански държави дискутираха актуалните 
предизвикателства пред политиките  за ромска интеграция с председателят 
на Център „Амалипе” Деян Колев. Това стана на среща, организирана от Н. 
Пр. Денис Кнобел, посланик на Конфедерация Швейцария в България и съ-
председател на Посланическата група за ромско включване. 

Приветствайки гостите, Н. Пр. Денис Кнобел подчерта ангажимента както на Швейцария, така и на 
Посланическата група за ромско включване към партньорската подкрепа за изпълнението на 
интеграционната политика. В рамките на Българо-Швейцарската програма е подкрепена специална 
под-програма „Здраве и образование за всички” за увеличаване броя на ромските деца, посещаващи 
детска градина, и резултатите са силно обнадеждаващи. Той благодари за активната роля и 
подкрепата на Амалипе в това усилие. 

Център „Амалипе“ организира среща-дискусия на тема  
„Проблемите на училищното образование с учители от ромски произход“  

Министърът на образованието Красимир Вълчев, заместник-министър Деница Сачева, директори на 
дирекции в МОН, директорът на Центъра за образователна интеграция Мануела Радева и експерти от 
образователното министерство дискутираха проблемите на училищното образование с учители от 
ромски произход. Срещата бе организирана от Център „Амалипе” и МОН на 12 април, по повод на 
Международния ден на ромите. Модератор бе доц. Йосиф Нунев. 
Министър Вълчев подчерта ангажимента на Министерство на образованието към политиките за 

образователна интеграция. Вече е налице сериозен финансов ресурс — 
през 2018 г. 30 млн. лв. ще бъдат получени от училища, като средствата 
ще бъдат използвани за допълнително заплащане на учителите, а също и 
за наемане на медиатори, общностни посредници и т.н. Ангажиментът ще 
продължи и през следващите години. Министър Вълчев благодари на 
Център „Амалипе“ за постоянната работа с десетки училища и определи 
организацията като основен партньор на Министерството по отношение 
на образователната интеграция. 
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СНЦ „Диабет – Кубрат“ организира пролетен благотворителен бал 

СНЦ „Диабет – Кубрат” и Център за социална рехабилитация и интеграция 
към Балмед София организираха 1–ви Пролетен Благотворителен бал, който 
се проведе на 12 април в ритуалната зала на Читалище Кубрат. Набраните 
средства ще бъдат използвани за разширяване дейността на Сдружението и 
подобряване здравословното състояние на неговите членове.  

Също така от 10.30 ч. в клуба на СНЦ „Диабет — 
Кубрат“ беше проведена лекция относно 
усложненията вследствие на болестта диабет с 
лектор Таня Ангелова, а преди откриването на 
благотворителното събитие се извършиха и 
скринингови изследвания на кръвната захар. 

Българска асоциация на пострадали при катастрофи стартира кампания за безплатни 
прегледи на хора с черепно-мозъчни травми, пострадали при ПТП  

През 2017 г. български екип от специалисти получи световно признание за работата си, насочена в 
разработване на иновативни технологии, които биха могли да подпомогнат диагностицирането на 
леката черепно-мозъчна травма. Екипът е разработил проект, при който с точни неврофизиологични 
маркери мозъчната дисфункция, причинена от т. нар. лека черепно-мозъчна травма, може да се 
регистрира, оцени и лекува.  

С цел да осигури комплексно лечение, превенция на усложненията и подкрепа на хората с черепно-
мозъчни травми и техните семейства Българска асоциация на пострадали при катастрофи стартира 
кампания за безплатни прегледи на хора, пострадали при ПТП с черепно-мозъчни травми. 

В продължение на шест месеца в специализиран кабинет за лечение на последиците от травма на 
главата и шията пострадалите при пътнотранспортни инциденти ще могат напълно безплатно да се 
възползват от иновативния метод за функционална диагностика. 

Кампанията стартира с пресконференция на 17.04.2018 г. от 11:00 ч. в пресклуб на БТА, гр. София. 



 25 

Българска асоциация по хемофилия отбеляза  
Световния ден на хемофилията—17 април, с различни публични събития 

По повод Световния ден на хемофилията – 17 април, Българска асоциация 
по хемофилия организира кръгла маса и пресконференция. 

Около 700 българи живеят с диагнозата хемофилия, като 100 от тях са деца. 
Възрастните пациенти, които се нуждаят от планово лечение заради 
усложнения от болестта, като например смяна на става, са принудени да 
заплащат сами лечението си. За това алармираха специалисти на 
пресконференцията. 

*** 

На 21 април в София, Пловдив, Варна и Бургас 
се проведе велопоход „Заедно“ в подкрепа на 
хората с хемофилия. 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. С кампанията под 
надслов „Споделянето е сила“ и велопоход „ЗАЕДНО“ асоциацията 
призовава всички отговорни лица: здравни институции, правителство, 
неправителствен, публичен и частен сектор, както и цялото общество да се 
обедини в името на една обща кауза. 
Велопоход „Заедно“ е специалното събитие, избрано от Българската 
асоциация по хемофилия, което да разпространи велоспорта като 
препоръчителен и полезен за хората с хемофилия.  
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НПО прие нов член — СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ДОСТОЕН ЖИВОТ“ 

НПО прие нов член в редиците си — СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ДОСТОЕН ЖИВОТ“ - Благоевград.  

Сдружението е регистрирано през 2011 г. със седалище и адрес на управление с. Покровник, обл. 
Благоевград. Сред целите на СНЦ „СК ДОСТОЕН ЖИВОТ“ са: развитие на физическата култура, спорта и 
туризма, които да спомагат за възстановяване и поддържане здравословното състояние и интеграция 
на незрящите лица. Популяризират се шахмат, табла, спортен риболов, шоудаун и канадска борба и 
други традиционни спортове, подходящи за лица със зрителни увреждания. За тази цел Сдружението 
работи съвместно с БФ „Спорт за инвалидите“ и други държавни, обществени и частни организации.   

Приоритет на Сдружението е да насърчава децата със зрителни увреждания и техните желания за 
физкултурни занимания и спортни изяви, като осигурява необходимите за  това спортни специалисти, 
материална база и условия. 

СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ДОСТОЕН ЖИВОТ“ взе отличия в различни спортни мероприятия 

От 13 до 15 април в Банско се проведе държавно първенство по 
канадска борба, като участие в него взеха и членове на „СК 
ДОСТОЕН ЖИВОТ“. Един от представителите на Сдружението 
спечели бронзов медал.  
 
На 21-22 април в София се проведе 6-ти Национален пациентски 
спортен фестивал „Играй с мен“, в който членове на СНЦ 
„СПОРТЕН КЛУБ ДОСТОЕН ЖИВОТ“ взеха участие и  
извоюваха 3 отличия (златен, сребърен и бронзов 
медал) в различни спортни дисциплини.   
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Сдружение „Жажда за живот” – Сливен стартира нов проект  

Сдружение „Жажда за живот” – Сливен стартира новия си проект 
„Център за застъпничество за юридическо овластяване и социална 
отговорност в ромските общности в Сливен”. Той е финансиран по 
Програма „Публично здраве” на фондация „Отворено общество”. 

В рамките на проекта „Жажда за живот” ще извърши общностен 
мониторинг на здравните услуги, с фокус към дейностите, 
извършвани от лекарите по Националните програми за „Детско 
здраве“ и „Майчино здраве“. Чрез проучването ще се даде оценка 
на достъпа и качеството на здравните услуги в областта на 

майчиното и детското здравеопазване, както и сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора. 

В проекта се залага и на паралегалния подход за законово овластяване на младите хора от ромския 
етнос. Дейността има за цел да се преодолее проблемът, свързан с неизпратени писмени оплаквания 
до Комисията за защита от дискриминация и съответно непредприети последващи действия за 
признаване и справяне с дискриминацията на ромите в здравеопазването. Това ще засили 
застъпничеството „от долу-нагоре”, което ще даде възможност на местните общности да участват в 
политиките и процесите на местното управление. Акцентът е върху увеличаване количеството и 
качеството на достъп до здравни дейности, целящи да осигурят оптимално здраве на жената и плода 
от настъпването от бременността, докато детето навърши 42 дни. 

Сдружение „Жажда за живот” ще създаде Център за застъпничество, който ще разпространява 
информация за правата на човека сред местната ромска общност, както и за застъпничество за правата 
на ромите пред здравните власти на различни нива. 

За постигане целите на проекта се залага и на сериозното партньорство на „Жажда за живот” с 
Комисията за защита от дискриминация в Сливен. Тук фокусът ще е върху документирането на 
нарушенията на здравните права. Делата ще се използват и за застъпничество под формата на 
свидетелски показания на жертви и свидетели, официални данни, аудио и видеозаписи, както и други 
материали за повишаване информираността за злоупотреби. 

Проектът е с продължителност една година и ще приключи в средата на 2019-а година. 
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ЧЛЕНОВЕ 

 4 и 5 май, София — Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония 
ще отбележи Световния ден на пулмоналната хипертония — спортен център 
„Фънтопия“, Мол Парадайс Център София; 

 
 9 юни, Плевен — Сдружение „Зачатие“ ще проведе най-голямото събитие за 

двойки с репродуктивни проблеми в България - Денят на репродуктивното здраве; 
 
 14 май, София - Център „Амалипе“ ще проведе Шеста национална педагогическа 

конференция, хотел Рамада Принцес; 
 
 15 май - Център „Амалипе“ ще проведе Национална среща на професионалната 

директорска общност за интеркултурно образование, хотел Рамада Принцес; 
 
 16-18 май, Кюстендил — участие на СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ДОСТОЕН ЖИВОТ“ в 

турнир по шах; 
 
 16 май — НСБХ „Хепасист“ ще проведе скринингови изследвания за хепатит С по 

време на изложението Булмедика/Булдентал; 
 
 25-28 май, Благоевград — Турнир по шах, организатор СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ 

ДОСТОЕН ЖИВОТ“;  
 
 1 юни — НСБХ „Хепасист“ ще проведе скринингови изследвания за хепатит С по 

време на изложението „Мисия Здраве“; 
 
 28-29 юни — НСБХ „Хепасист“ ще проведе Конференция на тема „Скрининг и 

превенция на вирусните хепатити и ХИВ в региона на Централна и Източна 
Европа: Сходни предизвикателства, съвместни решения“. 
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 16-18 май — участие на Национална пациентска организация и нейни членове в 

международното изложение БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ; 
 
 1-3 юни — участие на Национална пациентска организация и нейни членове в 

здравното изложение „Мисия здраве“. 
 

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

