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Конкурси и възможности за финансиране
Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) с програма за дарения на
лицензиран софтуер
Срок за кандидатстване: текущ
ФРГИ е партньор на Техсуп-Глобал за България. Техсуп-Глобал е неправителствена организация,
основана през 1987 г. в САЩ. Гражданските организации в България могат да използват
възможностите, които предлага технологичната уеб страница на ТехСуп (TechSoup) и да получат
достъп до дарителски програми за софтуер.
Дарение - лицензиран софтуерен продукт на Майкрософт, могат да получат организации,
регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в обществена полза или
читалища, вписани в регистъра на читалищата.
За да получи дарение Вашата организация, трябва да посетите сайта на ТехСуп България на адрес
www.techsoup-bulgaria.org и да я регистрирате, като създадете нова сметка.
След успешна регистрация можете да поръчате софтуерните продукти, които желаете да Ви бъдат
предоставени като дарение. Необходимо е да заплатите под формата на дарение минимална сума
за разходите, свързани с доставката на заявените продукти.
Повече информация на: http://bit.ly/2aJCjoY

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 страниците 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 с някои ограничения. Има и условия за участие в
програмата.
Повече информация на: https://www.google.com/intl/bg/grants/index.html
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Конкурси и възможности за финансиране
Финансова подкрепа от Европейската младежка фондация
Срок за кандидатстване: според вида проект
Европейската младежка фондация (ЕМФ) е основана от Съвета на Европа, за да осигурява финансова
подкрепа за европейски младежки дейности като сътрудничество между младите хора в Европа,
дейности, свързани с мира, разбирателството, уважението на човешките права, демокрацията,
толерантността и солидарността.
ЕМФ осигурява финансова подкрепа на следните видове дейности, изпълнявани от младежки
организации или мрежи, или от организации, чиято дейност е свързана с работата на Съвета на
Европа в областта на младежките политики:
 образователни, социални, културни и хуманитарни дейности от европейски характер;
 дейности, насочени към засилване на мира и сътрудничеството в Европа;
 дейности, насочени към подкрепа на по-близкото сътрудничество и разбирателство между
младите хора в Еврoпа, по-специално чрез обмен на информация;
 дейности, които стимулират взаимната помощ в Европа и в развиващите се страни за културни,
образователни и социални цели;
 изследвания и документална работа по младежки въпроси.
Повече информация на: http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/what-we-support
Възможности от фондация Nippon
Срок за кандидатстване: текущ
Области на финансиране:
- подобряване на основните човешки потребности;
- развитие на човешките ресурси;
- насърчаване на международни проекти за сътрудничество.
Кандидатите трябва да бъдат организации с нестопанска цел със седалище извън Япония. Те могат
да бъдат местни, регионални или международни неправителствени организации, образователни и
изследователски институции.
Кандидатства се поне половин година преди началото на планираните дейности.
Повече информация на: http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/
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Конкурси и възможности за финансиране
Black Sea Trust for Regional Cooperation — Черноморски тръст за регионално сътрудничество
Срок за кандидатстване: текущ
Черноморски тръст за регионално сътрудничество е публично-частно партньорство със седалище в
Букурещ, което ще функционира в продължение на 10 години. За финансиране могат да
кандидатстват НПО от Армения, Азербайджан, България, Грузия, Молдова, Румъния, Турция, Украйна
и Русия.
Поканата е за кандидатстване с проекти в три области:
- гражданско участие;
- трансгранично сътрудничество;
- сътрудничество изток - изток.
Средно проектите се финансират с 18 000 щ. д. и са с продължителност до 12 месеца.
Повече информация на: http://www.gmfus.org/civil-society/black-sea-trust-regional-cooperation
Глобален фонд за децата
Срок за кандидатстване: текущ
Глобалният фонд за децата (Вашингтон) предоставя финансиране на местни организации от цял свят,
които:
- са местни организации, които решават общностни проблеми, с малък бюджет (под 100 000 щ. д.
годишно);
- служат на най-уязвимите деца (социално слаби, с увреждания, социално изолирани, членове на
банди, роми, от рискови групи и др.);
- ползват иновативни, бизнес подходи: нови подходи към стари проблеми;
- са признати за източник на експертни знания в общността или на национално ниво;
- имат за преки бенефициенти деца и млади хора;
- имат отлично ръководство и визия;
- имат солидни системи за управление - електронна поща, основни финансови и счетоводни системи;
- са реализирали ефективни програми.
Грантовете се предоставят на годишен принцип и са в размер от 5 000 до 20 000 щ. д.
Като първа крачка се кандидатства онлайн на сайта на организацията.
(http://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant/)
Повече информация на: http://www.globalfundforchildren.org/
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Конкурси и възможности за финансиране
TimeHeroes Микрофонд
Срок за кандидатстване: от първо до последно число на всеки месец
Микрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага провеждането на доброволчески
мисии в България. Той е за малки организации, неформални групи и активни граждани, които имат
голям ентусиазъм, но не разполагат с финансови ресурси. Микрофондът предоставя малки суми за
покриване на основни разходи, нужни за провеждане на мисиите, като материали, транспорт и т. н.
Повече информация на https://timeheroes.org/bg/fund/
COST Action proposal
Срок за кандидатстване: 1 декември 2016 г.
Поканата е отворена за идеи във всички области на науката и технологиите, вкл. хуманитарни и
социални науки. Насърчават се мулти- и интердисциплинарни предложения, дейности, които
допринасят за научния, технологичния, икономическия, културния и обществения напредък на
знанието и развитието на Европа.
Повече информация на: http://www.cost.eu/participate/open_call
Обща покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2016 г.
Публикувана е Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+" за 2016 година.
Основните промени включват:
 нови възможности за професионално обучение и учебна мобилност;
 по-целенасочени стратегически партньорства;
 преразгледан формат на секторните съюзи на уменията: две направления, подкрепящи
определянето на нуждите, планирането и предоставянето на професионално образование и
обучение (ПОО);
 нови възможности в спорта: малки партньорства за сътрудничество.
Допустими кандидати:
Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието,
обучението, младежта и спорта. Освен това — групи от млади хора, които участват в работа с
младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да
кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за
специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в
областта на младежта.
Повече информация на: http://zafondovete.eu/2015/11/erasmus-general-call-2016/
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НПО проведе две нови скринингови акции в рамките
на Факултет „Предсърдно мъждене“ към Университет за пациенти

На 14 юли 2016 г. в Пловдив и Пазарджик се проведоха скринингови акции за превенция на
сърдечносъдови заболявания в рамките на Факултет „Предсърдно мъждене“ към Университет за
пациенти. Над 100 души провериха своите пулс, кръвно налягане, наситеност на кислород в кръвта и
получиха консултация от лекар. На участниците беше предоставена информация за предсърдното
мъждене, за важността на профилактиката и контрола на сърдечносъдовите заболявания.
Двете акции са поредните инициативи на НПО за откриване, консултиране и проследяване на
пациенти с предсърдно мъждене. Повече информация за кампанията има на сайта на Университет за
пациенти - http://uni.npo.bg/.
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Експерти и членове на Работна група „Лекарствена политика и
медицински изделия“ към Съвета „Партньорство за здраве“ се обединиха
за насърчаване политиките на ваксинопрофилактика
На 19 юли 2016 г. се проведе разширено заседание на Работна група „Лекарствена политика и
медицински изделия“ към Консултативен съвет „Партньорство за здраве“. Срещата беше посветена
на темата за ваксините и ваксинопрофилактиката.
Участие в обсъждането взеха представители на Министерство на здравеопазването, Изпълнителна
агенция по лекарствата, НЗОК, Българска педиатрична асоциация, БЧК, представители на
фармацевтичната индустрия, национални консултанти и водещи медицински специалисти в
областта на ваксинопрофилактиката, представители на пациентски организации.
Партньорите и гостите на заседанието единодушно застанаха зад необходимостта от оказване на
активна подкрепа в полза развитието на имунизационните политики в България и за продължаване
на стъпките към повишаване доверието на българското общество в ползите от
ваксинопрофилактиката. С Решението си Работната група заяви подкрепа за продължаване на
действащите национални програми за ваксинопрофилактика, както и за осъвременяване на
имунизационния календар под формата на задължителни и препоръчителни имунизации.
Участниците застанаха категорично зад позицията за продължаване на националната програма за
първична профилактика на рак на маточната шийка и изказаха своята тревога от факта, че в първите
години на действие на програмата тя е достигала до 25% имунизационен обхват, а днес този обхват
е спаднал до 3-6%.
По време на заседанието беше засегната и необходимостта от приемане на нови програми за
ваксинопрофилактика. Беше даден пример с нуждата от приемане на програма срещу ротавирусна
инфекция, като проф. М. Тихолова посочи, че е необходимо календарът да се актуализира спрямо
обществените нужди, които се променят с времето. Нужно е предприемане на стъпки в тази посока
и по отношение на заболяванията грип и хепатит А.
На работното заседание бяха представени и резултатите от създадената вследствие на
миналогодишната среща Национална информационна кампания „Ваксинко“. Тя беше инициирана с
цел да повиши информираността сред обществото за ползите от ваксините и
ваксинопрофилактиката. За около шест месеца от създаването на Фейсбук страницата на „Ваксинко“
тя е спечелила над 10 000 фена. Всяка от публикациите й достига до средно около 1 500 потребителя
на социалната мрежа. В рамките на кампанията са изработени и разпространени печатни
информационни материали и видео клипове, проведени са няколко събития и са осъществени
успешни партньорства.

7

Да помогнем!
Набират се средства за проследяване на състоянието на Наталия Маева
Наталия Маева е от малцината български пациенти с успешно трансплантиран бял дроб. Операцията
се наложи след като младата жена прекара няколко години с изключително тежкото заболяване
пулмонална хипертония. Успешната трансплантация ѝ беше направена през март тази година в
Австрия.
След нея в продължение на една година състоянието на Наталия трябва да бъде проследявано
eжемесечно. Тъй като в България няма център, в който това да се случи, се налага тя да пътува всеки
месец до Австрия.
Ето защо всеки месец Наталия се нуждае от финансови средства за пътуване, настаняване и
контролни прегледи, които ѝ е все по-трудно да осигурява. За целта са й необходими по 650 евро
месечно.
Уникредит Булбанк АД
BGN – BG97UNCR7000 1522 0893 44
EUR – BG43UNCR7000 1522 0893 46
BIG (SWIFT) – UNCRBGSF
Титуляр: Наталия Стефанова Маева
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Асоциация АЛА спечели третото място на маратон в Родопите

Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители - АЛА с момчетата от Triton Extreme спечелиха третото място на фирмения маратон, организиран за традиционния годишен
празник на КЦМ АД. Събитието се проведе под формата на щафетно бягане в началото на юли в
местността „Копривките“ в Родопите. Участваха близо 10 фирмени и други отбори. Момчетата,
които тичаха за АЛА, са от спортния клуб Triton Extreme. Те смело доказаха, че всяко дете има право
на равен шанс, за да развие своя потенциал.

Национална асоциация на децата и младите хора с диабет
проведе детски летен лагер
За 12-та поредна година Национална асоциация
на децата и младите хора с диабет организира
летен лагер за своите „малки и големи
захарчета“. 106 деца се включиха в „Летния
профилактичен лагер 2016“, който се проведе в
периода 03-31 юли 2016 г. Всеки ден децата
присъстваха на едночасовите лекции на лекари
специалисти, получаваха и индивидуални
консултации. Участниците се забавляваха с
разнообразни съвместни занимания – спортни
игри и състезания, пешеходни турове и др. За първи път тази година
всички без изключение, дори и най-малките – три годишни деца,
изкачиха Седемте рилски езера. Много обекти - Рилски манастир,
Цари Мали град, Скакавишки водопад и др. бяха посетени от малките
туристи, а престоят им се превърна в едно незабравимо
преживяване.
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Експерти настояват да бъдат наложени стандарти за лечение на бебета
и деца с цепнатини на устната и небцето
На 5 юли 2016 г. в София се проведе среща на водещи медицински експерти от България и чужбина
на тема „Въвеждане на стандарти за ранни грижи при бебета, родени с цепнатина на устната и/или
небцето в България“. Участниците се обединиха около мнението, че е изключително важно в
страната ни да бъдат въведени описаните в Европейския стандартизационен комитет стандарти за
лечение на пациенти с лицеви аномалии. За да започне прилагането им, те трябва да бъдат приети и
наложени от здравното министерство.
„Дори частично прилагане на стандартите би променило в значителна степен преживяванията
на родителите в момента на раждането на бебето и би осигурило оптимално лечение и
постигането на възможно най-добър резултат“. Това заяви Жана Ангелова – председател на
Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители – АЛА, и допълни: „Нужно
е малко усилие от страна на здравното министерство – запознаване с Доклада, организиране на
среща с работещите специалисти и извеждане на български стандартизационен документ за
приложение в нашите болници. Важно е МЗ да разбере, че така се предопределят човешки съдби.
И до днес 28% от семействата, в които се ражда бебе с цепнатина получават съвет да оставят
бебето в институция. За съжаление, част от тях го правят. Вярваме, че прилагането на
стандартите ще намали в значителна степен тези случаи.“
Повече информация за срещата можете да получите ТУК.

Българско сдружение на болните от лимфом издаде и на хартиен носител
книгата „Всичко, което започва, когато „свършва“ ракът“
В началото на юли беше издадена на хартиен носител книгата „Всичко,
което започва, когато „свършва“ ракът“. Благодарение на Българско
сдружение на болните от лимфом (БСБЛ) пациентите с онкологични
заболявания и техните близки вече имат на разположение безплатен
наръчник, който може да им помогне да преминат по-леко през тежкия
период на лечение. След като беше публикувана в интернет с
възможност за свободно сваляне, книгата вече е налична и на хартиен
носител. Желаещите да я получат е необходимо да се свържат с БСБЛ.
Сайтът на организацията е http://www.lymphom-bg.com.
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Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония участва във
Втората европейска конференция по трансплантация и физическа активност
На 8 юли в Правец беше открита Втората европейска конференция по
трансплантация и физическа активност. Организатор беше Съвета на
Европа, а домакин от българска страна - Изпълнителна агенция по
трансплантация. Сред участниците в престижния международен форум трансплантолози, нефролози, кардиолози, хепатолози и представители на
пациентските организации, бе и Наталия Маева - председател на
Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония. Самата
Наталия бе успешно белодробно трансплантирана на 9 май 2016 г. от
екипа на един от лекторите на конференцията - проф. д-р Валтер Клепетко
– водещ на трансплантационната програма в Университетската болница
на Виена и президент на Европейската асоциация за гръдна хирургия и
белодробна трансплантация. Той получи от българската си пациентка
специален подарък – реплика на античен винен съд от Луковитското
златно съкровище. Сред основните теми на форума бе назначаването и контролирането на
физическата активност като начин за подобряване качеството на живот на трансплантираните
пациенти. Очаква се скоро български лекари да специализират в австрийската столица, тъй като в
страната ни все още няма център за следтрансплантационно проследяване на пациенти с
белодробна трансплантация.

Проведе се обучение за работа с деца с аутизъм
На 11, 12 и 13 юли 2016 г. Сдружениe ,,Аутизъм днес“,
Фондация ,,Стъпка за невидимите деца на България“ и
Сдружение ,,Тацитус“ проведоха тридневно обучение по Floortime™ - рамка, позволяваща на специалистите и родителите да
следват програма, съобразена с особеностите на всяко дете.
Събитието протече в два модула - лекционен и практически.
Участници бяха учители, психолози, логопеди, ерготерапевти,
специални педагози и родители от цялата страна.
Специален гост-лектор бешe Maude LeRoux, OTR/L, SIPT, RCTC, DIR®
Certificate, Director and Trainer of Cellfield Reading Intervention, Clinical Director, която е успешен
терапевт с голям афинитет към ученето и разбирането на човешкия мозък.
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Участниците се запознаха с различни теории, свързани с
привързаността и емоционалните процеси. Засегнати бяха и шестте
емоционални етапи в играта, идеи за намеса и Стратегии за
справяне в кризисни ситуации „Meltdown Recipe”. Сред основните
послания на Maude LeRoux към публиката бе важността от
създаване на взаимоотношения и връзка между терапевта и детето.
В края на събитието всички участници получиха сертификат за
практикуване на Floortime, направен от самата Maude LeRoux.

*****************************************************************************

През септември Сдружение „Аутизъм днес“ отваря
гореща телефонна линия
В помощ на родителите на деца с аутизъм през септември Сдружение „Аутизъм днес“ ще отвори
гореща телефонна линия. Чрез нея ще се дават консултации по различни теми, касаещи
отглеждането на деца с аутизъм, в това число и юридически. Телефонната линия ще е безплатна и
достъпна за родители на деца с аутизъм от цялата страна и от всички възрасти.

12 медала спечелиха българските спортисти от Европейското първенство
за трансплантирани във Финландия
12 медала, от които пет златни, завоюваха четиримата български
спортисти, които участваха на Европейското първенство за
трансплантирани във Вантаа, Финландия. Страната ни беше
представена
на
най-големия
спортен форум
за хора
с
трансплантирани сърца, бял дроб,
или и двете от Мартин Настев,
Георги Пеев, Евгени Георгиев и
Огнян Ганчев. Над 800 участници от
24 държави се състезаваха на традиционното Европейско първенство.
Български отбор се включва в надпреварата едва за втори път.
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Българска асоциация по хемофилия организира летен лагер за деца

От 4-ти до 14-ти юли се проведе летен рехабилитационен
лагер за деца, организиран от Българска асоциация по
хемофилия. Младежите прекараха вълнуващи 10 дни в
морската столица Варна, изпълнени с разнообразна
програма.

Център „Амалипе“ и партньори проведоха среща за обмяна на опит
по организирането на общностен мониторинг на здравните услуги
Между 14-ти и 16-ти юли комплекс „Лесопарка“ за пореден път
отвори врати за Център „Амалипе“ и приятели. Модератори от всички
центрове за развитие на общността, създадени към ЦМЕДТ
„Амалипе“ и координатори към организацията, заедно с
представители на други ромски организации, участваха в обучение на
тема „Общностно развитие в ромската общност“. На срещата се
обсъдиха постиженията на центровете за първото шестмесечие на
годината, като се установи по-голямо
активизиране и сплотяване на
общността. Модераторите споделиха добрите практики, направиха
обмяна на опит и разказаха за развитието на тяхната дейност по
центрове. Сред дейностите им са предоставянето на услуги на терен
в ромската общност: здравни, социални, образователни и други,
последващо застъпничество за преодоляване на откритите
проблеми, подкрепа и участие в застъпничество за изпълнение на
политиките за интеграция на ромите и др.
По време на обучението бе дискутирано съдържанието на здравната анкета и начините за нейното
анализиране. Анкетирането се провежда на всеки шест месеца от модератори и доброволци към
Център „Амалипе“ по метода „от врата на врата“, а резултатите от него се публикуват веднъж
годишно с цел да се привлече вниманието на институциите и широката аудитория за решаване на
проблемите.
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Младежи от Гоце Делчев представиха България
в проекта „Hugs No Drugs” в Полша
Стефка, Радост, Елиз, Георги, Кирил, Цвети и ръководителя на групата
Анета Георгиева от Гоце Делчев участваха в проекта „Hugs No Drugs” в
полския град Закопанье през юли. Младежите получиха
изключително високи оценки за представянето си. „Solny Gwarek“ Полша бе координатор на проекта, а от българска страна
организацията бе поета от Сдружение „Гоцеделчевци“ в
партньорство с „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“ - София.
Инициативата бе финансирана по програма „Еразъм +“ на
Европейския съюз.
Младите хора взеха активно участие в младежкия обмен. В българската вечер нашите деца
представиха своята родина, изпяха народна песен и предложиха дегустация на традиционни
български ястия и напитки, които предизвикаха голям интерес у останалите участници.
Основната тема на проекта бе превенцията на наркотиците. Инициативата включваше участници от
партньорски организации от Полша, Румъния, България, Испания и Турция. В 10-дневната програма,
която беше изпъстрена с разнообразни дейности, имаше инициативи за опознаване на различните
култури и семинари за превенция на употребата на наркотици. Българските участници се включиха в
презентации, игри, изработване на плакати, кратки филми и интерактивни пана, флашмоб в
туристическия център „Закопанье“ и др.

Българска асоциация на пострадалите при катастрофи обяви
първите печеливши от кампанията „Обектив на пътя“
На 20 юли 2016 г. в офиса на Българска
асоциация на пострадалите при катастрофи бяха
представени най-гледаните осем видеоклипа от
кампанията „Обектив на пътя“. На събитието
бяха наградени авторите на клиповете.
Наградите, съгласно регламента, бяха разделени
в две категории – „Най-гледан клип с
нарушения“ и „Най-гледан клип, показващ
добрия пример на пътя“. В първата категория бяха отличени пет видеоклипа, а във втората – три.
Кампанията „Обектив на пътя“ продължава, а за всички желаещи да се включат на разположение са
двадесет видеорегистратора за безплатно временно ползване.
Повече информация за инициативата четете ТУК.
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След жалба на Българска асоциация на пострадалите при катастрофи
АПИ възстанови забраната за движение на товарните автомобили
От петък - 22.07.2016 г., беше възстановена забраната за движение на тежкотоварни автомобили в
петъчните и неделните дни. Това се случи след подадена жалба от Българска асоциация на
пострадалите при катастрофи (БАЗК) до Министерство на регионалното развитие и
благоустройството срещу заповедта на Агенция „Пътна инфраструктура“, която позволяваше
тировете да се движат в този период.
Агенция „Пътна инфраструктура“ прие аргументите на БАЗК и взе решение в интерес на стотици
хиляди пътуващи българи и чужди граждани.
ТУК можете да прочетете пълното съобщение на АПИ.

Проведоха се безплатни изследвания за хепатит В и С
по повод Световния ден за борба с болестта
В четири града в страната Национално
сдружение за борба с хепатита „Хепасист“
организира безплатни изследвания за
хепатит В и С. Те се проведоха между 28 юли
и 15 август в Бургас, Русе, Стара Загора и
Варна. По повод Световния ден за борба с
хепатита на самата дата - 28 юли, в Бургас се
състоя и пресконференция с участието на заместник кмета по здравеопазване, социални дейности
и спорт на Бургас д-р Лорис Мануелян, ръководителя на Клиника по гастроентерология към УМБАЛ
„Св. Марина“, Варна – проф. д-р Искрен Коцев и председателя на Национално сдружение за борба
с хепатита „Хепасист“ д-р Станимир Хасърджиев.
Представена беше стратегията на Световната здравна организация за елиминация на хепатита в
Европа до 2030 г. Документът си поставя за цел да намали новите инфекции на хепатит в Европа с
90% до 2030 г., както и да намали смъртността от хепатит B и C с 65%
до 2030 г.
Според д-р Станимир Хасърджиев най-големите предизвикателства,
пред които са изправени страните от ЕС по пътя към елиминирането
на хепатита са свързани с липсата на информация, скрининг,
лечение за всички, иновативни модели на финансиране и
национални стратегии за борба с вирусните хепатити.
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Сдружение „ХепАктив“ организира пет скринингови акции
за Световния ден за борба с хепатита

С пет двудневни акции и консултански срещи Сдружение „ХепАктив“ отбеляза Световния ден за
борба с хепатита – 28 юли. Всеки желаещ имаше възможност да се изследва за хепатит В и С
безплатно и анонимно в Стара Загора, Благоевград, Бургас, Велико Търново и Русе.
От хепатит В или С страда всеки 12 човек на планетата - това прави 400 млн. души по света. В
България няма точна статистика за заболеваемостта, но се предполага че 110 000 са заразени с
вируса на хепатит С, а други 350 000 с вируса на хепатит В.
На 28-и юли всяка година се чества Световния ден за борба с хепатита по целия
свят. Хора от малки и големи държави се обединяват срещу болестта, която
тихо отнема живота на над 1 милион души годишно. Борят се за по-добра
разпознаваемост на заболяването, борят се срещу стигмата, борят се да бъдат
чути и забелязани. Тази
година честването премина
под
надслов
„Нека
елиминирането на вирусния
хепатит бъде нашето
следващо
най-добро
постижение".
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Втори национален лагер за деца с онкохематогични заболявания
се проведе в Девин
От 29 юли 2016 г. в Девин се проведе Втори национален
лагер за деца с онкохематологични заболявания. Младите
хора бяха включени в редица творчески занимания,
екскурзии и други незабравими преживявания.

Експеримент в Павликени показа как може да се увеличи
броят на здравноосигурените лица
В края на юли ЦМЕДТ „Амалипе” отчете резултатите от експеримент,
целящ да повиши броя на здравноосигурените лица. Седем месеца
след като възстановиха здравноосигурителния си статус, десет роми
от община Павликени продължават да го поддържат, като плащат
своите месечни здравни осигуровки. Това е резултатът от
експеримента, организиран в рамките на проект „Предоставяне на
услуги за участие в изследване на ромската интеграция на местно
ниво в община Павликени” и финансиран по програма LERI
(Овластяване на местно ниво за ромско включване) на Агенцията на
ЕС за основни човешки права. В България програмата се реализира в общините Стара Загора и
Павликени, като партньори са Сдружение „Свят без граници” и
Център „Амалипе”.
Експериментът показва, че комбинацията от подкрепа за
връщането в здравноосигурителната система и личен ангажимент
от страна на подкрепените води до обнадеждаващи резултати.
Ключова за успеха е индивидуалната работа за повишаване на
мотивацията, както и кампаниите в общността за промяна на
нагласите спрямо здравноосигурителната система, реализирана
от общностите модератори.
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Протест на болни от хепатит в София
На 9-и август Сдружение „ХепАктив“ организира протест пред
сградата на НЗОК. Причината – забавяне на одобрението за
животоспасяващо лечение.
НЗОК започна реимбурсиране на новото безинтерфероново
лечение на хепатит С от 1-ви март. Институцията има срок от
два месеца да одобри издадените от гастроентеролозите
протоколи за лечението.
Протестът беше провокиран
от факта, че много пациенти все още чакат решенията на НЗОК,
които се бавят вече 3-4 месеца. Тези пациенти се нуждаят спешно от
лечението, някои от тях са с придружаващи онкологични
заболявания, ХИВ, цироза и др. Има и такива, които са починали
преди да получат решението на здравната каса. Само два часа след
протеста НЗОК започна да предоставя одобрените протоколи.

Атрактивна викторина и оригами представиха EVS-доброволците
на „Жажда за живот”
С атрактивна викторина и оригами EVS-доброволците на Сдружение „Жажда за живот” - Сливен се
включиха в мащабно събитие, посветено на Международния ден на младежта – 12 август. То се
проведе в Градската градина в Сливен. Малки и големи провериха знанията си за столиците в света,
езиците и знамената на страните. Доброволците Ерджан и Алперан изненадаха десетките желаещи
с викторина с много любопитни въпроси. Успоредно с това доброволката Бушра забавляваше малки
и големи с правенето на оригами. На всяка фигура имаше послание „Кажи „ДА” на мира”.
Проявата
по
повод
Международния ден на младежта
бе организирана от Младежки
дом в партньорство с „Жажда за
живот” и със съдействието на
различни
организации.
Доброволците
подпомагат
Сдружение „Жажда за живот” по
проект „Европейска младежка
мечта” на Програма Еразъм+.
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Български младежи участваха в обучение по дебати
и „училище по характери“ в Полша
Шестима представители на Национално сдружение „Диабет,
предиабет и метаболитен синдром“ се включиха в
международния обмен „Talking heads”, организиран от Zamojskie Voluntary Service Association – Полша. Обучението се
проведе през август и включваше дебати, уъркшопи, дискусии
и други методи от неформалното обучение. С участието си
младежите откриха, че хората от различните държави не са
еднакви, но могат да създават общо бъдеще за Европа и да
бъдат пример за общите ценности и идеи. 30 участници от
шест държави обмениха опит в това как се дискутира и как младите хора могат да променят света.

Благотворителна изложба организира Сдружение
„Сили имам да се боря“
По повод празника на град Самоков Сдружение „Сили имам да се боря” организира
благотворителна изложба. Тя беше открита на 17 август и продължи до 24 август в местната
Художествена галерия „Проф. Васил Захариев”.
Сред
експонатите
на
изложбата
бяха
дърворезбите на Спас Чальов, изделията на
дамите от Сдружението, платна и снимки на
самоковския фотограф Георги Големинов.
Посетителите имаха възможност не само да
разгледат, но и да се сдобият с изложените
произведения. Така бяха събрани 1 425 лв., които
ще бъдат използвани за обновяване на
Сдружението.
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Откриха изложба „47 усмивки“ в подкрепа на хората със синдром на Даун
„47 усмивки“ е името на фотопроект, който цели да покаже красотата и
естествения образ на хората със синдром на Даун. Изложбата беше открита на
17 август в Морската градина във Варна и ще остане там до 15 септември.
Организатор е Сдружение „Родители на деца със синдром на Даун“.
Фотопроектът „47 усмивки“ стартира преди една година. Името му идва от
броя хромозоми, който хората със синдром на Даун притежават – 47, или с
една повече от „стандартния“ човек. Усмивката пък е техният запазен знак всички, които ги познават, знаят, че тези хора притежават едни от найпрекрасните и заразителни усмивки на света и неслучайно от малки ги наричат „слънчеви деца”.
В проекта се включиха редица популярни лица - Жана Бергендорф, Маги Джанаварова, фолклорен
танцов ансамбъл „Бизоне“, The Center, вокална формация „Бънджи сингърс“, както и Катерина
Шабаркова от детската танцова формация „Огледало“.

Стартира кампания за подобряване качеството на атмосферния въздух
в София по инициатива на Асоциация „Диабет тип 2”
На 19 август 2016 г. стартира първата в България акция за измерване на отработените газове на
автомобилите. Тя се осъществява от Отдел „Пътна полиция“ на СДВР по инициатива на Асоциация
„Диабет тип 2“, екологично сдружение „За земята” и WWF. Акцията се извършва от екипи на
Отдел „Пътна полиция“ и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, които чрез
мобилни газ анализатори измерват емисиите изгорели газове на пътните превозни средства, а
при нарушения издават предписания. Гражданите получават и информационни материали
относно вредата, която замърсяването нанася върху човешкия организъм.
Асоциация „Диабет тип 2“ от години работи за въвеждане на регулации за подобряване
качеството на атмосферния въздух в България. Организацията изгради успешни партньорства с
екологични организации и с отговорните за проблема институции - Пътна полиция, МОСВ,
Столична община. Причината е огромната здравна цена, която България
плаща за високите нива на замърсяване на въздуха в населените места.
София държи първото място в класацията на Европейската агенция по
околна среда за най-замърсена столица в Европа, а четири от петте
града с опасно мръсен за здравето на хората въздух са български.
Акциите за измерване на отработени газове ще продължават регулярно,
като следващата инициатива ще бъде през месец септември.
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Откриване на обновения Дневен център на Сдружение
„Деца с онкохематологични заболявания“

На 22 август отвори врати обновеният Дневен център на Сдружение „Деца с онкохематологични
заболявания“. Центърът ще работи всеки делник от 9:00 до 17:00 ч.

В началото на октомври, на 09.10, деца, успешно преборили такива заболявания ще участват в
Маратон – София. Чрез инициативата ще се популяризира каузата на Сдружението, а децата ще
покажат, че след болестта започва историята на победата.
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Провеждане на Първата Регионална конференция на ПАКТ на тема
„Сътрудничеството в региона като начин за подобряване на достъпа до
здравеопазване в Централна и Източна Европа (ЦИЕ)“ на 12 и 13
септември 2016 г. в София.



Официално представяне на платформата за пациентска удовлетвореност
„Здравен отзив“.



Старт на Факултети „Рак на дебело черво“ и „Очни заболявания катаракта и глаукома“ към програма Университет за пациенти.
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