
РЕДКИЯТ ЛИЛАВ СЛОН ПОНГО 



Кои сме ние?

Сдружение "Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония" 
(БОППХ), регистрирано през 2012 г.   е неправителствена организация, 
която в пълнота разбира предизвикателствата, с които се сблъскват
болните от ПAХ  и техните близки. За това ние се стремим да насърчим
контактите и съпричастността между пациентите, както и адаптирането им
към променения им начин на живот.
На национално ниво сме член на Националната пациентска организация.
На международно ниво, членуваме в Европейската асоциация по
пулмонална хипертония, в чийто борд на директорите участва, нашият
председател Наталия Маева. В допълнение сме пълноправен член на
Европейската асоциация по редки болести EURORDIS.
По настоящия проект наш партньор е Националната асоциация на децата 
и  младите хора с диабет.



Цели на проекта 

Историята на Понго
• Адаптиране и отпечатване на

български език на приказката
за рядкото лилаво слонче
Понго, което изразява
страданията на всеки един
пациент с пулмонална
артериална хипертония. Това
е първата по рода си детска
книжка в рамките на Европа, 
която представя по
увлекателен начин
симптомите на това рядко
заболяване.

• Книжката е посветена на
историята на малката Елени, 
която е послужила за
вдъхновение за създаването на
уникалния герой Понго.

• След премиерата на книгата в 
нейната родина Гърция през
2016 г. историята на лилавото
слонче получи признание от 20 
европейски държави и в скоро
време Понго ще заживее на
различни езици. 

• Първият превод на книгата е на
български език. 

Кои са преките ползватели 
на кампанията?
• Книжката е предназначена за

деца от 4 до 10 годишна
възраст. Те ще научат, че в 
ежедневието си могат да
срещнат различни от тях деца
и как да приемат тази
различност.



Реализирани дейности
по проекта

• Превод на книгата на български език
• Отпечатване на историята за лилавия слон Понго в 1000 броя
• Представяне на книгата в литературен клуб „Перото“ с участие на

авторката на книгата г-жа Йоанна Алисандрату, председател на
сдружение“Пулмонална хипертония - Гърция“ и д-р Панайотис 
Кариофилис, инвазивен кардиолог и медицински координатор по 
пулмонална хипертония в Кардиологичен център „Онасис“ – Гърция, бе 
организирано на 24.05.2017г.

• В книгата бе разпространена в : Национална кардиологична болница, 
Болница „Св. Екатерина“ – София и Болница „Св. Марина“ – Варна.

• На 15.09.2017 г. в Инвитро център Димитров – София се стоя представяне на 
истрията на Понго.



Как съответства кампанията на мисията, целите и дейностите на организацията ?

• Издаването на информационни материали е част от основната
дейност на сдружението и има голямо социално значение. 
Диагностицираните хора с ПАХ у нас са близо 130.

• Няма точни данни за засегнатите деца. Рядкото заболяване ПАХ  води
до тежки усложнения, изискващи огромен финансов ресурс, влошава
драстично качеството на живот и  инвалидизира хора.

• Във всички степени на образованието преподавателите говорят на
децата за религиозното и културното многообразие, но не се работи
по въпроса за многостранното лице на телесната различност в 
нашата страна, ето защо БОППХ иска да реализира този проект.



Понго разказва своята история на 
български език



ЕТАПИ И СРОКОВЕ

ЕТАП СРОК

Отпечатване на
допълнителни 1000 
броя от книгата

Септември 2018 г.

Представане на
книгата в Пловдив, 
Бургас, Ловеч и 
Търговище и начало
на разпостранието й

15.10.2018 г. –
15.12.2018 г.

Отчитане на 
резултатите от 
кампанията

30.01.2019 г.



БЮДЖЕТ 

Вид на разхода Сума на разхода в лева

Отпечатване на 1 000 броя – книжно тяло 1 750 лв.

Представяне на книгата в Пловдив, Бургас, 
Ловеч и Търговище (за всяко събитие са 

заложени по 500 лв.)*

2 000 лв.

*Събитията ще се организират съвместно с 
регионални структури на НПО в посочените 

градове

ОБЩА СУМА: 3 750 лв.



Българско общество на пациентите
с пулмонална хипертония

Заедно можем повече!
София-1680, ул.“ Пирински проход “, бл. 24 А, вх. Б, 

ап. 34, България,
телефон/факс: +359 2 958 60 06,

моб.телефон: +359877 773 887, e-mail: 
bgspph@gmail.com, 

www.bspph.net

http://www.bspph.net/

