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С безплатни прегледи за пациенти и с информационни активности в Народното събрание отбелязахме
Международната седмица на предсърдното мъждене. Близо 40 народни представители и гости на
Народното събрание подкрепиха акцията и се тестваха за предсърдно мъждене.

Национална
пациентска
организация
гостува в Народното събрание по темата за
инсултите

На 22 ноември 2018 г. Национална пациентска организация гостува в Народното събрание, където проведе
информационна акция за запознаване на депутатите със социалната значимост на инсулта и колко важна е
превенцията на това заболяване. Акцията стартира с официално откриване, в което взеха участие д-р
Даниела Дариткова, председател на Комисия по здравеопазването към Народното събрание, д-р Нигяр
Джафер, заместник-председател на Народното събрание, д-р Станимир Хасърджиев, председател на
Национална пациентска организация, специалисти кардиолози и невролози.
Д-р Дариткова сподели, че инсултът е сред водещите причини за смъртност и инвалидизация. Това показва
изключителното значение на превенцията, профилактиката и последвалите грижи за пациентите.
В рамките на информационната акция народните представители и гостите на Народното събрание бяха
поканени да напишат своите послания към хората с инсулт и да демонстрират подкрепата си, като подберат
три ключови послания, които показват тяхната съпричастност. Като най-често посочвани се откроиха: грижа,

съпричастност, социализация, подкрепа, разбиране, равнопоставеност. Всеки желаещ провери кръвното
си налягане, наситеността си на кислород в артериалната кръв, както и дали страда от предсърдно
мъждене.
Повече информация за събитието вижте ТУК.
Информационната инициатива продължи с кръгла
здравеопазването и Национална пациентска организация.

маса,

организирана
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Комисия
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Имаме нужда от комплексен подход,
прилагане на утвърдените стандарти за
лечение на инсулта и повишаване на
информираността на обществото
Експерти, медицински специалисти и пациентски организации обсъдиха по време на кръглата маса
проблема с високата смъртност и честата трайна инвалидизация вследствие от инсултите, възникването на
инсулта в резултат на сърдечносъдовите заболявания, новите стандарти в лечението и възможностите за
прилагане на комплексен подход, нуждата от по-висока образованост на обществото за разпознаване на
първите симптоми на инсулта. Темата на събитието беше „Пътят на инсулта: от инвалидизиращо до
предотвратимо заболяване“.
Д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация, изтъкна, че превенцията
и намаляването на тежките усложнения от инсулта могат да се случат, ако се обединят волята, усилията и
знанията на всички заинтересовани страни. Ето защо медицинските специалисти, институциите и
неправителственият сектор трябва да работят заедно в името на пациента.
Акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н., председател на Българско дружество по неврология, сподели, че за
съжаление България винаги е цитирана като европейската държава с най-голяма честота и смъртност от
инсулт. Той подчерта, че първите три часа от получаването на мозъчносъдовия инцидент са критични и се
надява все повече болници да въведат стандарта за лечение, чрез който се минимизират усложненията и
трайните увреждания на пациента, като това е и посоката, в която са насочени усилията на Българското
дружество по неврология.
Проф. д-р Параскева Стаменова, д.м.н. почетен председател на Българско дружество по неврология, изнесе
данни за заболяването, от които стана ясно, че на всеки 30 минути един човек в Европа умира или се
инвалидизира от исхемичен инсулт. Тя разгледа причините за заболяването, видовете инсулти и подходите
към лечението им, като посочи и здравните заведения, в които се прилага златният стандарт за действие
при инсулт. Тя също изтъкна времето като ключов фактор за овладяване на пораженията върху мозъка и
акцентира върху необходимостта от образованост на обществото, за да знае всеки как да реагира, ако негов
близък пострада.
Проф. д-р Асен Гудев, д.м.н., председател на Съюза на българските медицински специалисти, началник на
Клиниката по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, сподели, че 9 от 10 инфаркта са
потенциално предотвратими. Част от инсултите също могат да бъдат избегнати, стига пациентите да се
грижат добре за здравето си и да профилактират рисковите фактори, които могат да причинят
сърдечносъдово заболяване. Той посочи, че предсърдното мъждене често води до възникването на инсулт,
като се открива и връзка между предсърдното мъждене и конгитивната дисфункция. Като
предизвикателство пред всички заинтересовани страни той изтъкна ограничаването на засягането на
мозъчната тъкан, както и отговорността на всеки към собственото му здраве.
Темата за рисковите фактори за възникване на сърдечносъдови заболявания, за нуждата от тяхното
ограничаване и за необходимостта от скринингови програми доразви доц. д-р Мария Токмакова,
председател на Дружество на кардиолозите в България. Тя посочи, че според международни проучвания
предсърдното мъждене ще се увеличи двойно до 2060 г. и ограничаването на тази тенденция е
предизвикателство, пред което ще са изправени всички държави.
Д-р Нигяр Джафер, заместник-председател на Народното събрание, призова за прилагането на системен
подход при лечението на мозъчносъдовата болест – от превенцията чрез скринингови програми, през
нарастването на спешните центрове, които могат да овладяват това състояние, до създаването на звена за
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дългосрочни грижи и хосписи. Тя посочи физиотерапията и рехабилитацията също като ключови за
възстановяването на пациентите и връщането им към нормалния за тях ритъм на живот.
Д-р Скендер Сила, ръководител на българския офис на СЗО, заяви, че по данни на организацията всяка
година 18 млн. души по света умират от инфаркт и инсулт. Той сподели, че голяма част от проблема се
корени в нагласите и поведението на обществото. СЗО препоръчва ясна държавна позиция и дългосрочна
стратегия за ограничаването на рисковите фактори за възникване на сърдечносъдови и мозъчносъдови
болести.
Проф. Силва Андонова, национален консултант по интервенционална неврология, УМБАЛ „Св. Марина“ –
Варна също подчерта нуждата от комплексен подход при лечението на инсултите, както и от създаването
на регистри, в които да се въвежда информация не само колко са инсултите, но и как е протекло лечението
и какъв е крайният резултат от него. Само така може да бъде отчетена успешността на манипулациите и
съответно да се разгърне мрежа от здравни заведения, които да поемат спешните случаи и да прилагат
най-новите стандарти.

Безплатни прегледи
Освен информационните активности чрез онлайн и печатни
информационни материали, в рамките на кампанията се провеждат и
безплатни прегледи за пациенти в риск от малки населени места. Над
120 човека преминаха на такива прегледи в Игнатиево, Долни Чифлик,
Александрово, Тъжа, Павел Баня, Мъглиж, Стамболийски.
Безплатни прегледи по време на Международната седмица на
предсърдното мъждене имаше в четири болници в Пловдив, от които се
възползваха повече от 100 човека, и в София - 25 души. Около 130 души
преминаха на преглед от 26 до 28 ноември в МБАЛ „Д-р Братан
Шукеров“ – Смолян.

В Смолян бяха открити нови 10 случая на предсърдно мъждене, като трима от пациентите са насочени за
прием в отделението. Една трета от всички прегледани са с установени стари ритъмни нарушения и са на
постоянно лечение. Специалистите констатираха, че 80% от тях са с много добро антикоагулантно лечение,
но на една малка част бе променена терапията. При много от прегледаните бяха установени ритъмни
нарушения – прескачания на сърцето, и им бе предписано лечение.
Повече подробности ТУК и ТУК.
За кампанията
Гореизброените дейности в Народно събрание се проведоха във връзка с Международната седмица на
предсърдното мъждене и са част от дългосрочна кампания на Национална пациентска организация,
посветена на инсултите, която насърчава профилактиката на заболяването с цел предотвратяване на
инсулти, подобрение качеството на живот на пациентите и осигуряването на дългосрочен и по-качествен
контрол на заболяването.
Безплатните прегледи се проведоха във връзка с Международната седмица на предсърдното мъждене и
бяха част от дългосрочна кампания на Национална пациентска организация, посветена на инсултите, която
насърчава профилактиката на заболяването с цел предотвратяване на инсулти, подобрение качеството на
живот на пациентите и осигуряването на дългосрочен и по-качествен контрол на заболяването.
Повече информация можете да намерите в специално разработената секция на Програма
„Университет за пациенти“.
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Активности на членовете на НПО
Федерация на жените – Разград награди
един от участниците в конкурса
„Поетични хоризонти на българката“

По традиция Федерация на жените – Разград връчи награда на един от участниците в конкурса „Поетични
хоризонти на българката“, който се проведе по повод Деня на народните будители – 1 ноември, и бе
посветен на първата българска поетеса Станка Николица Спасо-Еленина. Тази година в конкурса участваха
над 60 поети от цялата страна. Специалната награда на Федерация на жените – Разград отиде при
поетесата от Разград Емилия Пройнова.

По повод 2 ноември – Световния ден на
витамин D, фондация „МС Общество –
България“ стартира информационна
кампания

На 2 ноември по повод Световния ден на витамин D фондация „МС Общество – България“ организира
информационна кампания под надслов „Дефицитът на витамин D – опасност за здравето“, насочена не
само към пациентите, но и към широката общественост. Кампанията цели да популяризира ползите от
приема на витамин D и да изтъкне важността на ролята му за поддържане здравето на целия организъм,
както и да очертае проблемите и рисковете, до които може да доведе дефицитът на този жизненоважен
витамин.
В рамките на кампанията представители и доброволци на фондация „МС Общество – България“ раздаваха
информационни материали пред Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и запознаваха
минувачите с важността на витамин D за правилното функциониране на целия организъм. Партньори на
инициативата са медико-диагностични лаборатории, които през ноември и декември извършваха
изследвания на нивото на „слънчевия витамин” на преференциални цени, а друг партньор по програмата
осигури големи отстъпки при закупуването на хранителни добавки, вкл. витамин D.
Повече за витамин D, за това до какво може да доведе дефицитът му, за симптомите на недостиг и
източниците на витамин D четете ТУК.
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Стартира конкурсът „Годишни награди
за пътна безопасност“ за 2018 година

На 2 ноември беше даден стартът на осмото издание на конкурса „Годишни награди за пътна безопасност“
за 2018 година. Организатор на инициативата е фондация „Годишни награди за пътна безопасност“ към
Българска асоциация на пострадали при катастрофи. Тази година за първи път в историята на конкурса
беше дадена възможност на всички желаещи да се включат в оценяването на номинираните.
Победителите ще бъдат обявени на специално събитие през януари 2019 г.
Повече подробности ТУК.

Сдружение „Онкоболни и приятели“ Бургас даде старт на социалното
предприятие „Нарисувай ми усмивка“

На 22 ноември стартира работата на социалното предприятие „Нарисувай ми
усмивка“ към сдружение „Онкоболни и приятели“ - Бургас. То е създадено
по проект с финансова подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз. В „Нарисувай ми усмивка“ работят 14 души с
онкозаболявания и други увреждания, които изработват сувенири от текстил,
тениски, меки кукли, шапки и др. Към проекта са назначени психолог и
социален работник.
Целта на инициативата е онкоболни хора да бъдат ангажирани с творчески дейности, което да подпомогне
тяхната психологическа борба с болестта и промяната в личния и професионалния им живот, която тя
налага.

Сдружение
„Зачатие“
участва
в
Европейската седмица на фертилността
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Сдружение „Зачатие“ участва в третото издание на Европейската седмица на фертилността, която се
проведе от 5 до 11 ноември 2018 г. Събитието е инициатива на паневропейската пациентска организация
Fertility Europe. Седмицата премина под мотото „Честит рожден ден!“, символично посветена на 8-те
милиона души по света, родени след ин витро.
Европейската седмица на фертилността има за цел да изостри вниманието върху значимостта на проблема
инфертилитет и нуждата от равен достъп до адекватно лечение и обществено финансиране във всички
страни от Европейския съюз. С кампанията „Честит рожден ден!“ участниците призовават политици,
общественици, журналисти и граждани да подкрепят Призива за действие на Fertility Europe, за да може
всеки да има шанс да празнува рожден ден на своето мечтано дете.

Национална асоциация на децата и
младите хора с диабет проведе
дискусия под надслов „Семейство и
диабет“
На 12 ноември Национална асоциация на децата и младите хора с диабет проведе дискусия на тема
„Стъпки в правилната посока – достъпно ли е здравеопазването за пациентите с диабет в България“. Със
събитието беше отбелязан Световният ден за борба с диабета – 14 ноември. В дискусията се включиха
представители на редица институции, неправителствени организации, лекари, медицински специалисти,
учители, деца и родители и др.
На срещата бяха дискутирани възможностите за обединяване на усилията за по-ефективно преодоляване
на предизвикателствата и проблемите на децата и младите хора с диабет.
Вечерта на 14 ноември Националният дворец на културата грейна в синьо по повод Световния ден за борба
с диабета.

На 17 ноември приятелите на „Аутизъм днес“ от Hewlett Packard
Enterprise
HPE
отново
подкрепиха
каузата
„За
висококвалифицирана терапевтична грижа за деца с аутизъм в
България“. С доброволния си труд те помогнаха за
облагородяването на двора и градината на Центъра за деца с
аутизъм за Северна България в Плевен.
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Благотворителен концерт по повод
Деня на семейството

Федерация на жените – Разград отново каза ДА на красотата и доброто с традиционния си благотворителен
концерт, посветен на Деня на семейството – 21 ноември. Събитието се проведе на 16 ноември под надслов
„За вярата, надеждата и любовта“. Средствата, събрани от продажбата на билети за концерта, са за две
деца - Николета Николова и Габриела Пламенова. Николета е на 17 г. и се бори с хочкинов лимфом, а Габи
е на 12 г. и страда от рядкото заболяване склеродермия. Двеста и двадесет малки и големи участници в
концерта дадоха вяра и надежда на Ники и Габи.
В началото на събитието се проведе церемония по награждаване на победителите в седмото издание на
конкурса „ДА на красотата“. Тази инициатива е вече традиционна за Федерацията на жените и Община
Разград. През лятото комисия оценява красотата на дворове, балкони, блокове и междублокови
пространства, градини на заведения за обществено хранене, учебни заведения, улици, входове, фирми.
Наградите за красивите цветни градини традиционно се връчват на Концерта за Деня на семейството.
На 21 ноември Федерация на жените организира и общоградско веселие за Деня на семейството. На
празника бяха обявени набраните средства от благотворителния концерт, които отиват по равно за
лечението на Ники и Габи. Федерацията на жените направи и допълнително дарение за онкоболен мъж от
с. Благоево.

Терапевтичен тренинг за родители от
„Аутизъм днес“

На 24 ноември 2018 г. сдружение „Аутизъм днес“ проведе терапевтичен тренинг за родители, за споделяне
на личен опит и взаимна подкрепа. „Усещането, че не сме сами, ни дава сила и увереност да продължим“
– споделиха родителите след края на събитието.
На срещата бяха представени правата и възможностите в областта на образованието и социалната сфера в
България за децата с разстройства от аутистичния спектър.
Представена беше презентация за подкрепата на деца и ученици със СОП, съгласно Закона за училищно и
предучилищно образование, в сила от 1 август 2016 г.
„Изключително полезна и ценна информация за нас. Сега разбирам, че не знам какви права и възможности
съществуват за моето дете и колко е важно да съм информиран“, сподели след срещата един от
родителите.
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Сдружение „Аутизъм днес“ получи
награда на Годишните награди „Златно
сърце“

Сдружение „Аутизъм днес“ беше отличено на петите Годишни награди за благотворителност и
корпоративна социална орговорност „Златно сърце“. Дългогодишните добри практики за развитие на
децата с аутизъм на Сдружението бяха наградени в категория „НПО в действие“.
Годишните награди „Златно сърце“ се организират от клуб BUSINESS LADY и списание BULGARIA BUSINESS
REVIEW с цел да се възнаградят морално усилията и да се даде публичност на компании и институции,
иницииращи и подкрепящи социални и общественополезни каузи и даващи своя принос към обществото.

Кампанията „Скъсай с хепатита!”
приключи
със
съвместна
пресконференция на „Хепасист“ и
„ХепАктив“
с
Министерство
на
здравеопазването и Световната здравна
организация
На 29 ноември в Министерство на здравеопазването беше дадена пресконференция по повод
Европейската седмица за тестване за ХИВ и хепатити и Световния ден за борба със СПИН. В нея участваха
Светлана Йорданова, зам.-министър на здравеопазването, доц. Михаил Околийски - представител
на офиса на СЗО за България, д-р Тонка Върлева, директор на дирекция „Промоция и профилактика на
болестите и зависимостите”, д-р Станимир Хасърджиев - председател на НСБХ „Хепасист“ и председателят
на сдружение „ХепАктив“ Силвана Лесидренска.
В основен акцент в дискусията се превърна създаването на дългоочакваната Национална програма за
превенция и контрол на вирусните хепатити в Р България 2019-2023 г., която трябва да зададе ясни мерки
в посока елиминация на вирусния хепатит до 2030 г., каквито са препоръките на Световната здравна
организация.
Представителите на НСБХ „Хепасист” и „ХепАктив“ представиха данни за резултатите от кампанията
„Скъсай с хепатита!”, в рамките на която бяха изследвани около 1200 човека в 4 града – Смолян, Шумен,
Стара Загора и Кърджали. Резултатите са – 14 положителни за хепатит В и 8 – за хепатит С.
Повече подробности четете ТУК.
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„Хепасист“ и „ХепАктив“ представиха
опита си с вирусните хепатити на
обучителен семинар за Регионалните
здравни инспекции
На 4-5 декември 2018 г. в София се проведе семинар обучение на представителите на 28-те Регионални
здравни инспекции по темата за ХИВ/СПИН, сексуално предавани болести и инфекции и туберкулоза.
Представители на НСБХ „Хепасист“ и сдружение „ХепАктив“ изнесоха презентация за опита на
пациентските организации при провеждане на кампании по темата за вирусните хепатити, като изведоха
на преден план следните акценти:
- Локалните скринингови акции и кабинетите в РЗИ са от изключително значение, но те не могат да
посрещнат комплексните нужди, необходими за елиминация на хепатита до 2030 г. Ето защо е
необходимо скоростно въвеждане на Национална програма за скрининг и превенция на вирусните
хепатити.
- Важно е да се създаде модел за ефективно сътрудничество между всички заинтересовани страни
– институции, пациенти, експерти, медии, индустрия и др.
Събитието беше организирано във връзка с Двугодишното споразумение за сътрудничество между
Регионалния офис на Световната здравна организация и Министерство на здравеопазването за периода
2018-2019 г.

НСБХ „Хепасист” участва в първата
работна среща за изготвяне на проект
на Национална програма за превенция
и контрол на вирусните хепатити

На 6 декември 2018 г. представител на НСБХ „Хепасист” взе участие в първата среща на работната група за
изготвяне на проект на Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в Р България
2019-2023 г.
В работната група има представители на пациентските организации, специалисти гастроентеролози,
хематолози, инфекционисти, представители на отговорните институции и др.
Този политически ангажимент от страна на българските институции е факт благодарение на усилията на
пациентските организации и експерти в областта на вирусните хепатити и по-конкретно на реализиралата
се в края на юни 2018 г. Регионална конференция на тема „Скрининг и превенция на вирусните хепатити и
ХИВ в региона на Централна и Източна Европа: Сходни предизвикателства, съвместни решения”. Събитието
завърши с приемане на резолюция от всички участници, която беше представена на българските
институции и послужи като основа за създаването на Националната програма.
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Ежегодният Коледен благотворителен коктейл на Младежкия
съвет към Американското посолство тази година се проведе в
подкрепа на фондация „Движение на българските майки“
Събитието се състоя на 4 декември в София.

Федерация на жените – Разград получи
награда за благотворителната си
дейност

Осмото издание на конкурса „Доброволческа инициатива 2018“ раздаде наградите си на тържествена
церемония в Президентството на Р България на 5 декември – Международен ден на доброволчеството.
Сред номинираните в надпреварата, организирана от фондация „Национален алианс за работа с
доброволци“ и фондация „Лале“, беше Федерация на жените – Разград.
На събитието Федерацията беше представена от членовете на Управителния съвет Йълдъз Шеремед и
Иванка Желева, които получиха Грамота за благотворителната дейност на Организацията.
Подробна информация за Конкурса може да намерите ТУК.

Награждаване на победителите в
журналистическия конкурс „България
без хепатит C – реалност или утопия?”

На 7 декември, при откриването на IV Национална конференция по хепатология, бяха обявени
победителите в тазгодишния журналистически конкурс на тема „България без хепатит С - реалност или
утопия?”, организиран от сдружение „ХепАктив“ и НСБХ „Хепасист“. Поради равния брой точки на челното
място организаторите присъдиха две първи и една втора награда:
Първо място: Десислава Николова („Капитал”) за материала „Хепатит С е напълно лечима болест“
Първо място: Кристина Газиева (bTV Media Group) за репортажа „Около 90 хил. българи имат хепатит С,
едва 10% знаят това“
Второ място: Атанас Георгиев (Puls.bg) за материала „Хепатит С – как се открива в България?‘‘
Журито бе съставено от експерти от различни области. Целта на традиционния конкурс „България без
хепатит С - реалност или утопия?”, е да насърчи създаването на задълбочени и високоинформативни
материали по темата хепатит С – заболяване, от което страдат около 90 000 българи, а едва 10% знаят това.
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Повече информация четете ТУК.

СНЦ „УСМИВКА“ награди отличените от
фото конкурса „Най-усмихнат клас на
България 2018 г.“

Над 5 000 деца от цялата страна бяха обявени за Официални Посланици на Усмивката 2018. За пета поредна
година сдружение „УСМИВКА“ - Бургас организира Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България –
2018 г.“. Всички участници в конкурса показаха на света, че „Усмивката прави силата!“. Тази година в
надпреварата участваха повече от 800 снимки на над 600 класа от цяла България. За първи път се включиха
и ученици от чешката столица Прага.
Наградените във всяка от шесте категории можете да видите ТУК.

Благотворителен концерт в подкрепа на
сдружение „Деца с онкохематологични
заболявания“

На 9 декември в Пловдив се проведе Коледен благотворителен концерт под надслов „Коледари с блага
вест и здраве“, чиято цел беше подкрепа на Центъра за социална рехабилитация на деца с
онкохематологични заболявания към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. На концерта беше показана
красотата на българските коледни традиции и обичаи, за да се запознаят с тях децата и да ги почитат.

На 9 декември сдружение „Аутизъм днес“ беше част от форума за
обмен на опит, добри практики и идеи в сферата на
корпоративната социална отговорност (CSR) в България, който се
проведе в рамките на програмата на TRAP fest 2018 –
Приключението.
На форума CSR екипите на VMware, Experian, Musala Soft и Hewlett
Packard Enterprise (HPE) разказаха за каузите, които са част от
тяхната корпоративна социална политика, натрупания опит,
предизвикателствата и трудностите пред тях.

бр. 35 I 2018 г.

1142 София, ул. Любен Каравелов 3, ет. 3, ап. 5 I 0700 10 515 I www.npo.bg I office@npo.bg

Детско караоке с благотворителна кауза
в Пловдив

В навечерието на коледните и новогодишни празници Асоциация лицеви аномалии - АЛА организира
благотворителен коледен празник. Той се проведе на 15 декември в Пловдив. Събраните средства ще
подпомогнат децата с лицеви аномалии в нужда.

СНЦ „УСМИВКА“ предизвика децата от 5
до 14 години с изработка на кукли

За пета поредна година СНЦ „УСМИВКА“ – Бургас организира Национален конкурс за изработка на кукли
„В очакване на Коледа“. Инициативата се проведе съвместно с читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985“.
В конкурса взеха участие 523 кукли, изработени от деца от цяла България. Отличени бяха 50 участници в
различни категории според вида и материала, от който са изработени куклите. Те бяха наградени на
официална церемония на 18 декември в сградата на Областна администрация - Бургас.
Творбите участваха в изложба, след което бяха разиграни на благотворителен търг. Набраната сума се
използва за подаръци за деца и младежи с увреждания, настанени в центрове от семеен тип.
Сдружение „УСМИВКА“ - Бургас зарадва с подаръци и децата от двете детски отделения на местната
болница по повод коледните и новогодишните празници.
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Коледен благотворителен търг на Дарик
радио подкрепи децата с аутизъм

На 13 декември се проведе Дветият благотворителен търг на Дарик радио, организиран от „Ники Кънчев
шоу“, „Спортно шоу Гонг” и Gong.bg. За поредна година желаещите имаха възможност да наддават за
уникални артикули, а всички събрани средства по традиция ще бъдат дарени в подкрепа на две каузи –
недоносените деца и за развитие работата на сдружение „Аутизъм днес“. Търгът се проведе паралелно в
ефира на Дарик радио и официалната му страница във Фейсбук.
Капитанът на националния отбор по футбол Ивелин Попов се включи с дарение от 4000 лева от името на
футболната Академия „Ивелин Попов“, както и спечели наддаване за топката от Световното първенство по
футбол през 1970 година - Телстар като предложи 350 лева за нея.
Фланелка на Кристиано Роналдо с куп автографи стигна сумата от 1400 лева. Сред предложенията можеше
да се намерят и билети за двата полуфинала в Шампионската лига през 2019 г. и още куп атрактивни
артикули.
Галерия на всички участвали предложения, както и повече информация, можете да намерите ТУК.

Национална Асоциация на Децата и
Младите
Хора
с
Диабет
с
благотворителна инициатива

Благотворителна инициатива в помощ на деца с диабет поде Национална Асоциация на Децата и Младите
Хора с Диабет. Възпитаници на детска градина „Светла“ в Пловдив изработиха коледни картички, които се
продаваха на благотворителен базар в София. Средствата от продажбите ще бъдат използвани за
закупуване на сензори за измерване на кръвна захар на малки деца с диабет. Устройствата, които
елиминират необходимостта от постоянно убождане ще се използват при най-малките, които страдат от
диабет – деца от 0 до 5-годишна възраст. Чрез тях родителите следят състоянието на детето си и знаят как
да реагират във всеки момент с храна, конкретни дози инсулин и помощ без да се налага да ги бодат с
игли. Сензорите са животоспасяващи за най-малките, защото децата в тази възраст все още не могат да
говорят добре и да обяснят как се чувстват, а това прави диабета труден за овладяване. Те не се покриват
от Здравната каса и Фонда за лечение на деца, нито се продават в България.
Коледният базар се проведе на 18 и 19 декември в The Mall София. Всеки желаещ може да помогне и с
индивидуално дарение към Национална асоциация на децата и младите хора с диабет.
Повече информация можете да видите ТУК.
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Сдружение
„Зачатие“
проведе
традиционната си благотворителна и
дарителска
кампания
„Коледно
желание“
Чрез инициативата си „Коледно желание“ сдружение „Зачатие“ ще подпомогне 3 двойки, които не могат
кандидатстват по Фонда за асистирана репродукция, чрез предоставяне на ваучери на стойност 2000 лева.
Сумите ще се изплащат директно на клиниките, с които пациентите имат договор за лечение ин-витро.
Набирането на средства за подпомагане на двойките се извършва с дарения.
Подробности можете да намерите ТУК.

Сдружение на родителите на деца със
Синдром на Даун със седми авторски
благотворителен календар

За седми път Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун издаде авторски благотворителен
календар, който тази година носи надслова „Родени за/с повече“. Средствата от продажбата му ще
подпомогнат създаването на първия за България Център за деца и младежи със Синдром на Даун за
терапии, обучение и игра.
Можете да научите повече и да поръчате календара от ТУК.

Конкурси и възможности за финансиране
Международни активности
Европейски пациентски форум стартира
капасити билдинг програмата си за 2019
година
Тази година капасити билдинг програмата на ЕПФ ще се състои в избор на 24 пациентски лидери, които ще
бъдат обучавани в чужбина или чрез уебинари. Записването е до 31 януари, а програмата започва в края
на февруари с онлайн среща, последвана от среща в Брюксел през март, уебинари през пролетта и
предвидена почивка летните месеци. Програмата ще завърши с двудневна среща в България през
септември.
Повече информация ТУК.
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Конкурси и възможности за финансиране
ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер
Срок за кандидатстване: текущ
Гражданските организации в България могат да използват възможностите, които предлага
технологичният уеб сайт 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 получат дарение лицензиран софтуерен продукт, гражданските организации трябва да посетят
сайта на ТехСуп България на адрес www.techsoup-bulgaria.org и да регистрират своята организация, като
създадат нова сметка.
След успешна регистрация те могат да поръчат софтуерните продукти, които желаят да им бъдат
предоставени като дарение. Организациите е необходимо да заплатят под формата на дарение
минимална сума за разходите, свързани с доставката на заявените продукти.
Техсуп-Глобал е неправителствена организация, основана през 1987 в САЩ., а фондация „Работилница
за граждански инициативи” (ФРГИ) е партньор на Техсуп-Глобал за България.
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.
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„Социално включване в общността“
Срок за кандидатстване: до 25 януари 2019
Неправителствените организации, които са доставчици на социални услуги, могат да кандидатстват в
новата схема на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" „Социално включване" за
изграждането на иновативни интегрирани социални услуги. С изпълнението на процедурата се цели да
се създадат предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора с
увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, вкл. деца чрез
предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги.
Чрез изпълнението на настоящата операция на лицата от уязвимите групи ще се предоставят
целенасочени действия за разширяване на възможностите им за независим и самостоятелен живот и
повишаване на мотивацията и възможностите за участие в заетост.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд и е насочена към хора с увреждания и техните семейства; семейства с
деца, вкл. в риск и с увреждания; деца в риск, вкл. с увреждания, възрастни в риск и служители на
доставчици на социални услуги.
Общият бюджет е 5 000 000 лв. като кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ до
200 000 лв. Дейностите по проектите следва да приключат до края на 2020 г.
Допустими за кандидатстване бенефициенти са доставчици на социални услуги. Партньори могат да
бъдат неправителствени организации и общини.
Подробности можете да намерите ТУК.

Начало на първия конкурс за стратегически проекти на Фонд
Активни граждани (Active Citizens Fund) България
Срок за кандидатстване: до 28 януари 2019
Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.
обявява начало на първия конкурс за набиране на стратегически проектни предложения. Допустимите
кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични
приоритети:
•
Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост;
•
Подкрепа за правата на човека;
•
Овластяване на уязвими групи;
•
Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и
предотвратяване на насилието по полов признак;
•
Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните
промени;
•
Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на
гражданските организации.
По първия конкурс за стратегически проекти ще се подкрепят проекти на граждански организации
(юридически лица с нестопанска цел - ЮЛНЦ) с продължителност от 12 до 36 месеца и размер на
безвъзмездното финансиране от 10 001 до 200 000 евро в шест тематични приоритета.
Общо разполагаемият индикативен бюджет за предоставяне на безвъзмездно финансиране за
стратегически проекти по конкурса е 6 700 000 евро.
Операторът на Фонд Активни граждани България ще проведе информационни дни в периода 29
октомври – 16 ноември 2018 г. в градовете Враца, Пловдив, София, Велико Търново, Варна и Бургас.
Подробен график за тях можете да намерите ТУК.
Подробности за конкурса може да намерите на страницата на Фонда.
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Първа покана за кандидатстване по програма „Европейски
корпус за солидарност“
Срок за кандидатстване: до 18 февруари 2019
На 9 август 2018 г. Европейската комисия (ЕК) публикува първата покана за представяне на
предложения под новата правна рамка на Европейски корпус за солидарност.
В рамките на поканата ще се финансират доброволчески дейности, стажове и работни места, както и
проекти за солидарност. Всяка публична или частна организация, притежаваща Знак за качество
(акредитация) и установена в държавите членки на ЕС, може да кандидатства за финансиране. Освен
това, неформални групи от млади хора, регистрирани в портала на Европейски корпус за солидарност,
могат да кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.
Крайните срокове за подаване на проекти предложения са в периода 16 октомври 2018 г. – 18 февруари
2019 г. в зависимост от вида дейност. Организациите – с изключение на неформалните групи от млади
хора – кандидатстващи за финансиране, първо трябва да получат Знак за качество, за който могат да
кандидатстват по всяко време.
Срок за подаване на заявленията:
От всички видове проекти, които подлежат на разглеждане остава възможността за кандидатстване за:
Доброволчески екипи във високоприоритетни области – срок до 18 февруари 2019 г.
За повече подробности, моля, запознайте се с Ръководството по програма „Европейски корпус за
солидарност“. Формулярите за кандидатстване и допълнителна информация са достъпни на страницата
на Европейски корпус за солидарност.
Подробности - на страницата на ЦРЧР.

Предстоящо

10.09.2018 г.
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Януари 2019 г. - връчване на Годишните награди за
пътна безопасност за 2018 година, организатор:
Фондация Годишни награди за пътна безопасност
към към Българска асоциация на пострадали при
катастрофи

1142 София, ул. Любен Каравелов 3, ет. 3, ап. 5 I 0700 10 515 I www.npo.bg I office@npo.bg

