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Конкурси, обучения и възможности за финансиране 

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.  

https://www.ngobg.info/bg/financing/29-%D1%84%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0
http://www.techsoupglobal.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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Грантова схема на TELUS International Europe в помощ на местни НПО 
Срок за кандидатстване: текущ 
TELUS International е канадска телекомуникационна компания, която чрез обществения си борд 
подпомага общественополезни каузи. 
Допустими кандидати: регистрирани организации с нестопанска цел. 
Допустими области: 
 Здравеопазване 
 Образование 
 Околна среда 
Размер на безвъзмездната финансова помощ: Помощта е в размер до 10 000 USD. На повечето 
кандидати се отпускат средно до 5 000 USD за проект, като максималното финансиране е 2 пъти в 
годината по 10 000 USD. 
Продължителност на проекта: максимум 12 месеца. 
Допълнителна информация: Общественият Борд съвещава веднъж на тримесечие.  
Проектите се оценяват от 6 до 8 седмици. 
Насоките за кандидатствате, както и повече информация можете да намерите ТУК.  

Програма „Еразъм+" 
Срок за кандидатстване: 04 октомври 2017 
Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата 
„Еразъм+": 
Допустимост 
Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, 
обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+". 
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. 
Сроковете за подаване на заявления са различни за различните ключови действия - в периода от 2 
февруари до 4 октомври 2017 г. 
Ключовите действия и всичко останало за програмата можете да намерите ТУК и ТУК. 
 

Конкурси, обучения и възможности за финансиране 

https://community.telus.com/get-funding/community-grants/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2016/386/09&from=EN
https://www.ngobg.info/bg/financing/1374-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%BC.html
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Финансиране на проекти на НПО от фондация „Лале” 
Краен срок: текущ 
Чрез своята програма за малки грантове фондация „Лале” подпомага неправителствени организации, 
предимно от малки населени места, за техни инициативи, свързани с местната общност. 
Цел: да се насърчи участието на хората от местната общност в различни инициативи и дейности от 
значение за общността. 
Допустими кандидати: Неправителствени организации. 
Сред допустимите области на действие са: решаване на конкретни социални проблеми; подобряване 
на условията на живот; улесняване на достъпа до информация и обслужване; предоставяне на 
подкрепа и грижи за групи от хора със затруднения. 
Бюджет: Максималният размер на финансовата подкрепа е до 6000 лева. Изисква се минимален 
собствен /или от други финансови източници/ принос в размер на най-малко 30% от общата стойност 
на проекта.  
Продължителност на проекта: до 12 месеца. 
Пълната информация е ТУК.  

Конкурси, обучения и възможности за финансиране 

Процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество” 
Срок за кандидатстване: 09 октомври 2017 г. 
Основната цел на настоящата процедура е да се улесни достъпът до заетост и да се осигури подкрепа 
за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната 
професионална интеграция в сферата на социалната икономика. 
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд, като общият бюджет е 15 000 000 лв. Кандидатите могат да получат 
безвъзмездната финансова помощ между 50 000 и 391 166 лв. 
Допустими кандидати са: социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия на 
хора с увреждания, кооперации на хора с увреждания, общини и райони на общини, доставчици на 
социални услуги и неправителствени организации. 
Дейностите, които кандидатите трябва да заложат в проектните си предложения, следва да са 
насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече 
съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с 
увреждания във връзка с осигуряване на заетост. 
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. 
Пълният комплект Условия за кандидатстване, заедно с новите допълнения и промени, е публикуван 
на следните интернет адреси:  http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/ 
Условията за кандидатстване можете да намерите ТУК. 

http://www.finansirane.org/ngo/144-finansirane-tulip-fondation
http://esf.bg/procedures/razvitie-na-socialnoto-predpriemachestvo-2/
https://eumis2020.government.bg/
http://esf.bg/procedures/razvitie-na-socialnoto-predpriemachestvo-2/
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Приключи трета фаза по Програма за повишаване на капацитета на ЕПФ  

 
В рамките на половин година пациентските организации се обучаваха във „Фондонабиране“ 

  
На 8 и 9 юли се проведе последното обучение по 
фондонабиране в рамките на Трета фаза по Програма за 
повишаване на капацитета на Европейския пациентски 
форум, която за поредна година се реализира в България с 
местната подкрепа на Национална пациентска организация. 
В обучението участваха 16 пациентски организации, повечето 
от които са част от членската маса на НПО. Коучингът бе дело 
на група ентусиазирани експерти в подготовката и 
реализирането на проекти за фондонабиране – Ася 
Бъчварова, Венета Куйова, Лъчезар Африканов и Милена 
Драгова. В рамките на Програмата пациентските лидери 
научиха повече за различните финансови ресурси, от които 

неправителствените организации в сферата на здравеопазването биха могли да се възползват, както и 
начините на кандидатстване по отделни програми и проекти на местно и 
европейско ниво. 
 
Освен теоретична част, в обучението силно застъпена беше и практическата 
дейност, като организациите работиха в екипи по конкретни проектни идеи 
и имаха възможност да кандидатстват с реално проектно предложение към 
донорска организация. В резултат от обучението организациите изработиха 
свои стратегии и план за фондонабиране, а много от тях успяха да подадат 
проекти по оперативни програми и/или към други финансиращи 
организации. 
 
На финалното събитие участниците получиха сертификати за успешно завършване на тази фаза от 
Програмата, които бяха връчени лично от Елена Балестра от Европейския пациентски форум. 
Като израз на ангажираността, която обучителите демонстрираха към участващите пациентски 
организации и на желанието им да допринесат за каузата на пациентите, екипът на Your ideas matter 
успя да осигури на СНЦ Диабет Кубрат лаптоп – дарение от съпричастен частен дарител. 
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На 25 юли се проведе пресконференция по повод медийни публикации с 
изказвания за работата на здравните заведения за асистирана 
репродукция и на Центъра за асистирана репродукция (ЦАР). 
В събитието взеха участие д-р Мария Георгиева, директор на Център за 
асистирана репродукция към МЗ; г-жа Мария Жекова, член на УС на 
Сдружение „Зачатие“, Мария Янева, председател на Фондация „Искам 
бебе“, г-жа Мариела Куртева, председател на Фондация „Майки за 

донорството“, д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация и АГ 
специалистите д-р Георги Стаменов, д-р Александър Калчев и д-р Любомир Бойчев. 
Директорът на Центъра за асистирана репродукция д-р Георгиева сподели, че Центърът работи за 
една национална кауза и в името на всяка двойка с репродуктивни проблеми. Тя подчерта, че  
 
 
 
 
  
за което постоянно се работи и което ще се случи с общи усилия и с още по-доброто взаимодействие 
между Центъра, пациентските организации и клиниките. 
Д-р Георги Стаменов също акцентира върху важността на ЦАР, който дава възможност на хората с 
финансови затруднения да получат шанс за мечтаното бебе и подчерта, че нападките в публичното 
пространство се отразяват директно на двойките с репродуктивни проблеми и застрашават 
финансирането им. 
Той посочи, че в момента се обхващат 1/3 от двойките с репродуктивни проблеми, като целта е в 
бъдеще да се обхванат поне 2/3. Д-р Стаменов посочи и  
 
 
 

Истинни ли са обвиненията за инвитро системата у нас? 

в Доклада на Сметната палата не са констатирани злоупотреби, а са отправени 
препоръки, които да подобрят работата на Центъра, 

нововъведенията, които се очакват: двойките, които имат 3 неуспешни инвитро 
опита, да имат право и на четвърти; ЦАР да финансира и стимулацията на хора с 

понижен яйчников резерв; обръщане на специално внимание на хората във 
фертилна възраст, които страдат от онкологични заболявания и даването на 
възможност за възпроизводство след излекуването чрез замразяването на 

материал, който да бъде използван в случай на увреждане на детеродните органи; 
хора, при които е установен хромозомен проблем, също да могат да се възползват 

от Фонда за направата на генетичен анализ.  
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Сред предложенията за промени е изискването центрове, които имат по-малко от 20 пункции 
годишно, да губят финансирането, а тези с над 250 пункции да подлежат на проверки. 
 
Д-р Стаменов подчерта, че твърденията за крадене на яйцеклетки са неоснователни, тъй като  

 
Също така, при изваждане на яйцеклетките от жена, броят им се съобщава, подписва се информирано 
съгласие и жената следи техния брой и развитието им. 
 
Д-р Любомир Бойчев и д-р Александър Калчев подчертаха усилията, които влагат лекарите всеки ден 
в грижата за своите пациенти с репродуктивни проблеми и споделиха, че неуспехите винаги се 
отразяват и на тях. Те се обединиха в това, че също искат да се знае кой и къде извършва нарушения, 
за да може да се наложат санкции и да не се очерня името на гилдията и да се настройват негативно 
двойките, които и без това са подложени на стрес заради проблемите си. 
 
От пациентските организации сдружение „Зачатие“ и фондациите „Искам бебе“ и „Майки за 
донорството“ изразиха подкрепа към дейността на ЦАР и споделиха, че препоръките в Доклада целят 
да се оптимизира още повече работата, което ще стане със съвместни усилия. Те остро разкритикуваха 
опитите за внушения за злоупотреби, както и отправените нападки към тяхната работа и призоваха за 
обединяване на усилията, за да се постигат още по-добри резултати. 
 
Мария Янева от фондация „Искам бебе“ изказа благодарност от името на всички 
двойки, заради които лекарите жертват личното си време, за да ги направят щастливи. 
Тя допълни, че благодарение на Фонда са родени над 6 000 бебета. Мариела Куртева от 
„Майки за донорството“ допълни, че инвитрото е 9 месечна борба, резултатът от която 
става възможен именно благодарение на лекарите. 
 
В края на събитието д-р Стаменов изказа надежда, че до есента промените в 
Правилника на ЦАР ще бъдат факт, тъй като вече е сформирана работна група към 
Министерство на здравеопазването, която успоредно с това работи и по промените в 
Медицинския стандарт. 

всяка яйцеклетка има 16-цифрен код, който е уникален за ЕС и нейното движение, унищожаване и 
т.н. се документира и следи от Изпълнителна агенция по трансплантация.  
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На 5 юли Национална пациентска организация разпространи Отворено писмо по повод проявена 
агресия над медик при изпълнение на служебните му задължения. Конкретната причина Сдружението 
да излезе с официална позиция бе актът на насилие спрямо акушер-гинеколога от II САГБАЛ Шейново 
д-р Албена Гагова. В писмото се казва: 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
 
Преди броени дни отново станахме свидетели на проява на особено жестока аргесия към лекар при 
изпълнение на служебните му задължения. Като представители на Национална пациентска 
организация - най-голямото пациентско обединение в България, ние не можем да останем базучастни 
свидетели на този акт на насилие над медик, посветил живота си на това да помага животът да се 
случва! 
 
Оценявайки обществената значимост на случилото се и чувствителността на темата, изразяваме 
огромното си възмущение и огорчение от всички прояви на агресия към човека. В конкретния случай, 
не можем да не обърнем внимание на особената тежест на деянието, тъй като агресивното поведение 
е насочено към лекар, който е изпълнявал служебния си дълг и е полагал грижи, за да опази два 
живота и да им даде възможност да поемат по нов път. 
 
Ние от Национална пациентска организация смятаме, че агресията към лекарите е поведение, което 
трябва да бъде изкоренено от обществото. Съзнателното причиняване на вреда или болка, 
демонстрацията на неприязън или използването на сила спрямо медиците трябва да бъде заклеймено 
като престъпно деяние, заслужаващо най-суровото законово наказание. Нека не забравяме, че 
лекарите са тези, които са посветили усилията и времето си, за да опазват нашето здраве и заслужават 
уважение, а не посегателство над личността им! 
 
Национална пациентска организация изразява своята подкрепа към д-р Албена Гагова и екипа на 
болница “Шейново”, като остро осъжда деянието и призовава за прилагане на цялата строгост на 
закона! 
 

С уважение: УС на НПО 

Национална пациентска организация разпространи Отворено писмо  
по повод поредна проява на насилие над лекар 
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На 1 юли в Аквапарк „Конза” 
край Брезник се проведе 
благотворителна акция 
„Рисувай с Дани и подай 
ръка”.  

Инициативата беше 
организирана от 
фондация „Рицари на 
доброто” в подкрепа на 
Център за деца с аутизъм 

ВАЖНО! 
НПО напомня на своите членове, че е важно да спазват добрия тон, Устава на Сдружението и 
Етичния кодекс на организацията. Само така ще се гарантира безпрепятствената работа на всички 
организации и самата НПО, което е важно условие за успеха на нашата обща кауза - работа в полза 
на българския пациент.  
Според Етичния кодекс на сдружение „Национална пациентска организация“ „Отношенията 
между членовете на Националната пациентска организация се основават на принципите на 
взаимно доверие, уважение, толерантност, етичност, лоялност, сътрудничество и 
взаимопомощ [...] Член на Националната пациентска организация или на неин ръководен орган 
няма право под каквато и да е форма да използва положението си в организацията за 
получаване на собствени облаги или облаги за ръководената от него организация, както и да 
извършва действия, водещи до уронване на авторитета на организацията или на неин член.“  
Също така чл. 26, т. 5 от Устава на НПО гласи: „всеки член е длъжен да работи за доброто име на 

Сдружението и да не използва членството си за постигане на цели, противоречащи на неговия 

устав.“ 
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Сдружение „Онкоболни и приятели" организира благотворителен плувен 
маратон 

Сдружение „Онкоболни и приятели" - 
Бургас организира на 2 юли 
благотворителен плувен маратон в 
подкрепа на хора, преживели раково 
заболяване. Маратонът се проведе за 
втора поредна година и бе по 
инициатива на Джон и Красимира 
Болджър. 
 

Лице на инициативата тази година беше актрисата Йоана Буковска-Давидова. Тя сподели: "За мен този 
плувен маратон е истински празник на човешкия дух. Всеки един от тези участници е нужната доза на 
онова хапче, което ще донесе на всеки онкоболен воля за живот и надежда за ново начало. Този 
маратон за мен доказва, че понятието загуба или провал е измислица. Днес последният заслужава 
същото уважение, каквото заслужава победителят, защото усилието е победа, самият опит вече е 
успех". 
 
В маратона взеха участие 38 плувци - българи, англичани и руснаци. Те преплуваха близо 2 километра 
в Черно море - разстоянието от остров Св. Анастасия до плаж „Чукалята" в парк „Росенец”. Пръв 
финишира 16-годишният Благовест Стоилов, който участва в маратона за втора поредна година. Най-
малкият участник беше едва 8-годишният Мартин Христов, а най-възрастният - Грей Ричардсън на 69 г. 
 
Благотворителното мероприятие завърши с 
концерт на група P.I.F. на Морска гара – „Бургас”, 
където бяха обявени и събраните средства от 
деня - 4189 лв. и 3000 паунда. Те ще бъдат 
използвани за организирането на нови издания 
на „Зелено училище за онкоболни" - програма 
на открито извън града, която помага на хора от 
Бургас и региона да се справят с емоционалната 
травма от прекарано раково заболяване. 
Източник: Нова ТВ, 05 юли 2017 
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Сдружение „Зачатие” на годишната среща  
на Съвета на Fertility Europe 2017 г. 

Сдружение „Зачатие” членува от 2010 година в 
организацията Fertility Europe (FE), която обединява 
неправителствени пациентски асоциации в областта на 
стерилитета от 23 страни в Европа. Организацията е 
официален партньор на ESHRE (European Society for Human 
Reproduction and Embriology). 
 
Годишната среща на Fertility Europe за 
2017 година се проведе на 3-4 юли 2017 

г. в Женева. Представител на „Зачатие” беше Ирина Попова, зам.-председател на 
Управителния съвет и заместник-член на Управителния съвет на FE. Срещата 
традиционно се провежда в рамките на годишната среща на ESHRE, като 
пациентската организация е домакин на специална пациентска сесия в програмата 
на конференцията. 
 
Тази година тема на пациентската сесия в рамките на ESHRE беше приносът на 
пациентските организации за иницииране на промени в нормативната уредба на дейностите по 
асистирана репродукция. Представителят на „Зачатие” беше поканен за лектор в сесията и представи 
образователната кампания на Сдружението за тийнейджъри от 13 до 19 години, провеждана от 2011 
година досега под мотото „Бъди в час по репродуктивно здраве!”. Презентацията предизвика голям 
интерес сред аудиторията и получи множество въпроси и похвали за активната гражданска позиция на 
Сдружението. 
 

В рамките на конгреса на ESHRE през последните 6 г. се 
изгражда т. нар. Стена на надеждата (Wall of Hope), 
чиято цел е да даде надежда на тези, които в момента 
се опитват да имат дете, да повиши информираността 
по въпросите на безплодието, възможните начини за 
лечение, алтернативи за семействата, включително и 
пълноценен живот без деца, и да разпространи 
информация за местните организации, които могат да 
бъдат полезни в много насоки. На стената са изнесени 
десетки истории, включително и на членове от 
българското сдружение. 
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Благотворителна фотографска изложба „Помогни ни да пораснем” 
организира  сдружение „Фракарита България“ 

На 4 юли в Центъра за 
култура и дебат 
„Червената къща” беше 
открита 
благотворителна 
фотографска изложба 
под надслов „Помогни 
ни да пораснeм”. Тя се 
организира по 
програма 
„Солидарност” на 

сдружение „Фракарита България” и целта ѝ бе да набере средства за затвърждаване и разширяване 
обхвата на услугите, които нископрагов център „Къща Посока” предлага на изключително уязвимата 
социална група хора - активно употребяващи наркотици и алкохол. В „Посока” зависимите получават 
безплатно услуги, с които се повишава качеството на техния живот, а също и консултации с различни 
здравни и юридически специалисти. 

Фотографското ателие „ФотоФози” – автор на 
експонатите в изложбата, е съществена част от 
терапевтичния процес на хората в процес на 
рехабилитация и в прехода им към адаптация и 
реализация в живота след периода на лечение. 
Досега фотографското изкуство дава на много от 
възстановяващите се зависими нови 
перспективи и им помага да разгърнат своя потенциал 
в една нова и градивна дейност. С изложбата си  
„ФотоФози” подкрепя дейността на Къща 
„Посока”, която като безплатна социална услуга 
се ползва и от най-голяма нужда от обществена и 
дарителска подкрепа. 

Изложбата продължи до края на август.  

Повече информация ТУК. 

http://www.solidarnost-bg.org/novini/fotografskata-izlozhba-pomogni-ni-da-porasnem-prodalzhava-do-kraa-na-avgust/
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Темата за „Приобщаващото образование в ЕС и в България” беше 
представена на Регионален дебат за Европа – 10 години България в ЕС 

Председателят на сдружение „Аутизъм днес” и директор на 
Центъра за деца с аутизъм Владислава Цолова представи темата 
за „Приобщаващото образование в ЕС и в България” по време на 
Регионалния дебат за Европа – 10 години България в ЕС: 
възможности пред образованието. Събитието се проведе в 
началото на юли и беше организирано от Европейската комисия в 
България. Темата за приобщаващото образование беше изнесена 
пред учители от Северозападна България. Неговата концепция 

освен индивидуален подход към децата със специални потребности, включва и индивидуален подход 
към надарените деца и към децата от етническите малцинства. 
 „За мен е отговорност, мисия и чест”, каза г-жа Цолова. „Изповядвайки европейските ценности - че 
красотата е в различието, и правейки повече, отколкото се очаква от нас, това ни прави по-добри хора, 
достойни членове на Европейското семейство и истински християни”, допълни тя. 

„Амалипе” се включва в граждански мониторинг за изпълнението на 

Националната стратегия за интегриране на ромите 

Десет организации от България, сред които Център за междуетнически диалог и толерантност 
„Амалипе”, ще участват в граждански мониторинг на изпълнението на Националната стратегия на 
страната ни за интегриране на ромите като част от инициатива, покриваща всички държави членки на 
ЕС и финансирана от Европейската комисия.  
Това стана ясно на встъпителна среща, организирана от Централноевропейския университет 
в  качеството му на координатор по проект „Изграждане на капацитет за ромското гражданско 
общество и укрепване на неговото участие в мониторинга на националните стратегии за интеграция 
на ромите“. Тя се проведе на 11 юли в София. На нея експерти от ЦЕУ представиха основните цели, 
които се очаква да бъдат постигнати от гражданския мониторинг през следващте две до три години. 
Организациите положиха основите на гражданска коалиция, като разпределиха отговорности между 
отделните участници и експерти и  избраха Център „Амалипе” за координиращ мрежата.    
Гражданският мониторинг се фокусира върху изпълнението на националните стратегии за интеграция 
на ромите в страните членки на ЕС. То обхваща 9 тематични области и хоризонтални въпроси: 
управление, образование, заетост, здравеопазване, жилищно настаняване, антидискриминация, 
борба с антиромските настроения в обществото, участие на ромите и равенството между половете. 
Повече информация за вижте ТУК.  

http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3021&lang=1
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„Амалипе” проведе кръгла маса по темата за ромската интеграция  

Център за 
междуетнически диалог 
и толерантност 
„Амалипе” организира 
кръгла маса на тема 
„Ромската интеграция 
10 години след 
присъединяването към 
ЕС: образование, 

здравеопазване, кохезионна политика, председателство на Съвета на ЕС”. Събитието, което се 
проведе на 12 юли в София, събра представители на Европейската комисия, министри, заместник – 
министри, дипломати и представители на неправителствени организации от България, Румъния, 
Македония, Унгария, Белгия. Целта на кръглата маса бе да предложи теми и събития, свързани с 
ромите, които да бъдат включени в дневния ред на българското председателство на Съвета на ЕС. 
Обърнато бе специално внимание на образованието, здравеопазването и кохезионната политика, но в 
дискусията бяха включени и други съществени политически въпроси. Мерките за справяне с 
предизвикателствата, пред които са изправени ромските семейства, които мигрират в рамките на ЕС, 
също бяха целенасочено дискутирани. 
По време на първия панел бяха разисквани добри примери в образованието и здравеопазването, 
които България може да сподели със своите европейски партньори, както и отворени  проблеми, за 
които следва да получи подкрепа. Здравните медиатори, лекарите роми, неправителствените 
организации, работещи в общността свършиха много работа по овладяването на епидемии в ромска 
общност, бе заявено на събитието. За миналата година 90% от заболелите от морбили деца са от 
ромски произход, но броят вече е малък и случаите са концентрирани в места без здравни медиатори, 
оповестиха от Министерство на здравеопазването и допълниха, че от 164 случаи на морбили 140 са в 
Пловдив, 10 в Пазарджик и 5-6 в Монтана. 
Д-р Ангел Кунчев от Министерство на здравеопазването сподели своето притеснение, че за 23 
мобилни кабинета са осигурени средства само за 14 дни работа в годината и тези кабинети дефакто 
остават неизползваеми. За това се мисли за варианти кабинетите да бъдат предоставени на общини и 
организации, които ще ги използват повече. 
Още подробности по темата ТУК. 
 

http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3019&lang=1
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Над 1000 души с достъп до безинтерфероново лечение за хепатит С 

На 13 юли Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“ проведе пресконференция по повод 
предстоящия Световен ден за борба с хепатита. На събитието беше представена информация за 
новостите в лечението на хепатит С и успехите на безинтерфероновите терапии. Стана ясно, че повече 
от 1000 души са получили достъп до модерното безинтерфероново лечение на заболяването.  Доц. 
д-р Йордан Генов, завеждащ Трето отделение по хепатология в Клиниката по гастроентерология, 
КЦГЕ, МУ - София, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” изнесе данни, според които за периода 2016-2017 
г. пациентите, включени в лечение с тези терапии в ИСУЛ, са 105, като от тях само 1 не се е повлиял.  
Проф. д-р Красимир Антонов, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология” в УМБАЛ „Св. 
Иван Рилски“, сподели, че в клиниката на болницата са преминали лечение 209 пациенти с различна 
степен на чернодробно увреждане, като 127 от тях, които са завършили пълния курс на лечението, са 
постигнали 100% изчистване на вируса. Останалите пациенти все още са на терапия, като се 
предполага, че процентът на повлиялите се ще бъде също толкова висок. 
Според предоставени от д-р Радин Цонев данни, началник отделение по Гастроентерология в 
Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, успехите в лечението на пациентите с хепатит С са 
значителни - при преминали 193 пациента 98 са получили траен вирусологичен отговор. 

коментира д-р Хасърджиев, председател на Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“ и 
допълни, че  

Предоставени бяха активностите, които НСБХ „Хепасист“ планира да реализира в рамките на 
кампанията за отбелязване на Световния ден за борба с хепатита – 28 юли. Акцент тази година е 
поставен върху диагностиката, с фокус върху възрастова група 40+ като рискова от гледна точка  
кръвопреливане или медицинска манипулация преди 1992 г. Именно затова се проведоха 
скринингови акции сред служители в предприятия, като първата локация бе завод „Хюндай Хеви 
Индъстрис Ко. България“, където изследванията се състояха на 25 и 26 юли 2017 г. На 28 юли се 
проведе информационна акция в Народното събрание, която привлече подкрепата на народните 
представители. Същевременно стартира и конкурс за журналисти, който цели да постави акцент върху 
необходимостта от скринингови програми за елиминиране на хепатита. 
След края на пресконференцията всички участници си направиха снимка пред специално създадено за 
кампанията пано, в унисон с визиите на Световния хепатитен алианс, като отправиха посланието си в 
подкрепа на пациентите с хепатит. 
Повече подробности четете ТУК.  

„Примерът с лечението на хепатит C може да бъде посочен като модел за успех в осигуряването 
на достъп до иновативни терапии“,  

„най-голямата бариера пред елиминацията на хепатит C в България, в момента, е липсата на 
скрининг“. 

http://www.hepasist.org/menu.php?m_id=22&n_id=54
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Подкрепяме скрининга за Хепатит С! 
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Заедно сме в борбата с 

хепатита! 
 

Акция в Народното събрание от 

28.07.2017 г. 
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АПРА откри първия в България Център за допълваща грижа за деца с 
ревматични заболявания и техните родители  

Първият в България Център за допълваща грижа за деца с ревматични 
заболявания и техните родители беше открит на 20 юли 2017 г. в 
Клиниката по ревматология, кардиология и хематология на СБАЛ по 
детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ в София. Центърът представлява 
защитено пространство, в което децата и родителите им ще могат да 
получават подкрепа и консултации от здравни специалисти, психолози и 
арт терапевти.  
Председателят на Асоциацията на пациентите с 

ревматоиден артрит (АПРА) Роза Чеглайска откри Центъра с думите: „Това е 
само началото. Надграждането продължава – тук ще се провеждат лекции от 
специалисти, ще организираме и арт терапии. Ние не трябва да позволяваме 
децата да се инвалидизират. Те трябва да изживеят своето детство и да 
станат достойни членове на нашето общество“. 
Участие в официалното откриване взеха и доц. Стефан Стефанов, началник на Клиника по 
ревматология, кардиология и хематология към СБАЛ по детски болести „Проф. д-р Иван Митев, д-р 
Искра Кюркчиева, дирекция „Болнична медицинска помощ” в НЗОК, и Стефания Колева, арт терапевт 
и актриса. 

„Фракарита България“ участва в среща за обмен на умения и превенция на 

бърнаут за информационни линии 
Първата международна партньорска среща по проект „Обмяна на умения и 
знания за Информационни линии за наркотиците и алкохола“ (SKEPDAH) се 
проведе на 19 и 20 юни в София. Присъстваха осемте партньорски 
организации от Ирландия, Белгия, Португалия, Кипър, Норвегия, Холандия, 
Германия, Великобритания и един експерт говорител от Великобритания, а 
домакин на събитието беше българският партньор - сдружение „Фракарита 
България”. Обсъжданата тема беше „Умения за работа на информационна линия за нови и опитни 
служители и бърнаут превенция.“ 
Проектът SKEPDAH е замислен като начин организациите да обменят опит в един устойчив формат. 
Работната програма за двудневната среща беше създадена така, че да увеличи максимално 
възможностите за обмяна на обучение, като в същото време се работи за целта да се създаде учебен 
план за обучение по тази тема.  
Подробна информация можете да намерите ТУК.  

http://www.solidarnost-bg.org/novini/proekt-skepdah-provede-parvata-si-sreshta-za-obmen-na-umenia-i-preventsia-na-barnaut-za-informatsionni-linii/
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Център „Амалипе“ организира обучение на студенти по медицина от 
ромски произход 

За девета поредна година от 25-и до 28-и юли Център „Амалипе“ 
организира обучение по застъпничество за студенти от ромски 
произход, обучаващи се в медицински университети в цялата 
страна. Обучението се проведе в  комплекс „Бряста“, в близост до гр. 
Велико Търново и бе част от Програмата за подкрепа на роми – 
студенти по медицина, координирана от Институт „Отворено 
общество” – София. 
В рамките на обучението студентите традиционно се занимаха с 
проблемите в сферата на ромската интеграция, здравеопазването и 
здравната реформа като цяло, изразиха своята позиция по 
проблемни въпроси; обсъждаха как може да се преодолее насилието в професията, как да се спре 
агресията срещу здравните работници и какво е това, което все още издига бариери межру ромската 
общност и здравната сфера. Лектори по време на обучението бяха проф. Татяна Дронзина, Лало 
Каменов от Комисията за защита от дискриминация и др. 

Скринингови акции на 28 и 29 юли в Център за сексуално здраве в София 

Извънреден двудневен скрининг за хепатит В и С организира сдружение 
„ХепАктив” по повод Световния ден за борба с хепатита – 28 юли. 
Стотици се възползваха от възможността да проверят своя хепатитен 
статус, като се изследваха в двата дни – 28 и 29 юли.   
Хепатит В и С са сериозни заболявания, които протичат безсимптомно и 
могат да доведат до тежки усложнения, ако не се открият и лекуват 
навреме. Независимо че по света вирусният хепатит годишно убива 
повече души от ХИВ и малария взети заедно, той все още не е разпознат 
като сериозен здравен и социален проблем. В България няма практика 

тези две изследвания да се назначават от личните лекари, тъй като не са включени в годишния пакет 
от профилактични изследвания. 95% от хората, живеещи с вирусен хепатит, все още не знаят своята 
диагноза.  
Лечението и на двата вида хепатит е безплатно към НЗОК, като при хепатит В се цели подтискане на 
вируса в дългосрочен план, а при хепатит С успеваемостта на новите терапии достига до 100 %. 
За повече информация - ТУК.  

http://www.hepactive.org/node/1029
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Информационна акция в Народното събрание по повод  
Световния ден за борба с хепатита организира „Хепасист” 

НСБХ „Хепасист“ отбеляза Световния ден за борба с хепатита – 28 юли, с информационна инициатива в 
Народното събрание. Тя се проведе в рамките на кампанията „Заедно срещу хепатита“ под егидата на 
председателя на Комисията по здравеопазване. Инициативата подкрепиха председателят на 44-то 
Народно събрание Димитър Главчев, министърът на здравеопазването проф. Николай Петров, 
управителят на Националната здравноосигурителна каса проф. Камен Плочев, председателят на 
Комисия по здравеопазването към НС д-р Даниела Дариткова-Проданова, представителят на 
Световната здравна организация за България д-р Скендер Сила и много народни представители.  
Всички участници отправиха своите послания в подкрепа на каузата и се снимаха пред специалното 
пано, а част от тях споделиха обръщенията си и в своите лични Фейсбук страници. Сред посланията 
изпъкнаха призивите за обединяване на усилията в справяне с коварното заболяване и за 
необходимост от скринингови активности в тази насока.  
В рамките на инициативата се проведе и среща с медиите, по време на която д-р Дариткова изрази 
подкрепата си за елиминацията на хепатита, като посочи, че подобни кампании за информираност на 
обществеността са ключа към успеха в справяне с различните социалнозначими заболявания. Тя 
подчерта, че е необходимо да бъде продължен добрият модел за обединяване на усилията на всички 
заинтересовани страни, като е важно да бъде отделен необходимият бюджет от НЗОК за изследване и 
диагностика за хепатитите. 
Представителят на Световната здравна организация за България д-р Скендер Сила изрази 
задоволството си от факта, че политици, пациенти и експерти се обединяват, за да намират заедно 
решения за справянето с това сериозно заболяване, което според данни на СЗО причинява по-
голяма смъртност от тази на ХИВ/СПИН и се равнява на смъртността, дължаща се на туберкулозата. 
Според д-р Сила е важно всяка отделна държава да изготви свой план за действие срещу хепатита, 
който да имплементира ключовите моменти от създадената от СЗО стратегия за елиминиране на 
хепатита до 2030 г. По този начин се гарантира успех в борбата с това заболяване. 
Д-р Станимир Хасърджиев, председател на НСБХ „Хепасист“, изрази благодарността си към Комисия 
по здравеопазването и Народното събрание, че за поредна година оказват подкрепа на пациентските 
организации в борбата с хепатита. Той подчерта, че „в България се реимбурсират на 100% всички 
съвременни терапии, които дават около 99% успеваемост на лечението. Проблемът е, че заболяването 
протича безсимптомно и за да бъдат открити болните навреме, трябва да се провеждат изследвания. 
Всички хора, които са имали кръвопреливане или медицинска манипулация преди 1992 г. трябва 
задължително да се тестват.“ 
Кампанията „Заедно срещу хепатита“ може да бъде подкрепена от всеки във Фейсбук, като напише 
#NoHepBG и отправи своето лично послание за елиминация на хепатита. 
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Фондация „Тромбофлебици в действие” дари дрехи на Дома за възрастни 
с психични разстройства в с. Радовци 

Фондация „Тромбофлебици в действие“ проведе акция 
за събиране на използвани дрехи. Те бяха дарени на 
Дома за възрастни хора с психични разстройства в с. 
Радовци, община Дряново. В Дома живеят жени с водеща 
диагноза шизофрения.  
„Всички се раждаме чисти като бял лист хартия и всеки 

започва да слага своя отпечатък - родители, близки, общество и накрая животът завършва с украските. 
Затова сме различни - едни са по-добре, други – не. Но всеки човек заслужава уважение, защото 
белезите от страданието заслужават нашата топлина и добрина! Радвам се и съм щастлива, че 
допринесохме дори и за една усмивка! Благодаря на членовете на фондация „Тромбофлебици в 
действие!“, каза по повод инициативата председателят на Фондацията Кинка Славова.  

Център за психосоциална и физикална рехабилитация  

на лица с множествена склероза в Благоевград 

Фоданция „МС Общество - България“ спечели проект към Фонд „Социална закрила“ за изграждане на 
„Център за психо-социална и физикална рехабилитация на лица с множествена склероза“ в 
Благоевград. Проектът е с продължителност пет месеца и е на стойност 23 395 лв. Основната му цел е 
да се предоставят интегрирани, достъпни и качествени социални услуги за лица с трайни увреждания 
вследствие на мултиплена склероза (МС) и миастения гравис (МГ) и близките им, които се грижат за 
тях. Капацитетът на Центъра ще е за 40 потребители.  
Правилната физикална рехабилитация по специална програма, разработена от специалист и 
изпълнявана с професионалното участие на кинезитерапевт е изключително важна за забавяне 
прогреса на болестта и степента на увреждане при пациентите с МС. Чрез иновативния проект на 
фондация „МС Общество – България“ ще се извърши преход от традиционната за България 
институционална грижа към услуги, предлагани в общността и в семейна среда – той ще се реализира 
главно чрез разширяване на кръга на услуги по домовете. В Центъра, чието помещение е предоставено 
за ползване от Община Благоевград, ще се обособи място за социално консултиране, физикална и 
психологическа рехабилитация на хора с увреждания като ще се предоставят редица услуги.  
По данни на фондация „МС Общество – България“ хората с МС и МГ са около 7-8 000. В Благоевград 
има 100 пациенти, които членуват във Фондацията, но числеността им е много по-голяма предвид 
факта, че повечето болни прикриват заболяването си. През 2016 г. Фондацията осъществи собствено 
проучване, според което 80% от живеещите в общ. Благоевград, страдащи от МС и МГ, са неподвижни 
и/или със затруднения в придвижването. С частична пареза са 12% и едва 8% са активни. Повечето 
засегнати имат близки, които ги обгрижват, но 25% са самотноживеещи.  
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БАЗК настоява за стартиране изграждането на автомагистрала „Струма” 

Българска асоциация на пострадалите от катастрофи и други 
неправителствени организации настояват незабавно да стартира 
изграждането на автомагистрала „Струма” и най-вече на отсечката през 
Кресненското дефиле. По опасното трасе всяка година загиват хора, а 
над 100 са пострадалите за последните 4 години. За периода 2012 – 
2016 г. само за участъка от 15-те километра на Кресненското дефиле са станали 270 катастрофи. 
Загиналите са 25, а ранените 119. От Асоциацията на пострадали при катастрофи предлагат от 
съществуващите 5 варианта за трасе да се избере един, като за тях най-оптималният, който е и 
екологичен, и безопасен, е с изнасяне на едното платно в източната част. По този начин се разделят 
пътните потоци и пътуването става доста по-безопасно, обясни Владимир Тодоров от асоциацията. 
Независимо кой вариант ще се избере, трябва да започне веднага, категоричен е той. 
Във връзка с необходимостта от незабавен старт на изграждането на автомагистрала „Струма” БАЗК 
организира Петиция, която може да бъде подкрепена от ТУК.  

Футболен турнир под мотото „Не всички хора са зависими, но всички 
зависими са хора“ 

На 28.08.2017 г. за трета поредна година и с 
подкрепата на Български футболен съюз в София се 
проведе футболният турнир „4:0 за хората“ в помощ 
на зависими, които са взели решение да победят 
зависимостта си и да се завърнат към пълноценен 
начин на живот. Посланието на събитието бе: „Не 
всички хора са зависими, но всички зависими са 
хора“. В надпреварата взеха участие шест отбора с 

над 60 състезатели, включени в програми за лечение и рехабилитация на наркомании и алкохолизъм, 
както и доброволци, посветили своя живот да помагат на хора, страдащи от зависимост. 
Турнирът се организира от неправителствените организации „Ново начало“ и „Реванш“. Екипът и 
участниците в рехабилитационна програма „Солидарност“ към сдружение „Фракарита 
България“ взеха участие в събитието за трета поредна година. 
Футболистите от националния отбор на България Петър Занев и Ивелин Попов 
наградиха победителите в турнира „4:0 за хората“ и подариха на всички участници 
топки с автографи и билети за световната квалификация срещу Швеция, която се 
проведе на 31.08.2017 г. От името на Столична община купата на победителя връчи 
Павел Иванов – главен експерт в Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“. 

http://bazk.org/campaigns/peticiya-za-nezabavno-startirane-izgrajdaneto-na-am-struma-v-uchastaka-prez-kresnenskoto-defile
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Уведомление 

Уведомление за Решение на УС на НПО от 24.07.2017 г. 
 
На 24 юли 2017 г. УС на НПО разгледа Становището на Етичната комисия към организацията, която 
беше сезирана във връзка с възникнал етичен казус между сдружение „Диабет, предиабет и 
метаболитен синдром“ от една страна и Национална пациентска организация и нейни членски 
организации, от друга. След обстойно разглеждане на Становището на Етичната комисия, след 
анализиране на всички факти, взимане под внимание на представените материали и отчитайки 
публичното огласяване на недоказана информация, която създава възможност за превратно 
представяне на действителната фактическа обстановка, УС на НПО взе решение, базирано на следните 
мотиви: 
Мотиви за решението 
1. Етичната комисия е констатирала нарушения, заложени в Етичния кодекс на сдружение 

„Национална пациентска организация“, в частта: „Отношенията между членовете на Националната 
пациентска организация се основават на принципите на взаимно доверие, уважение, 
толерантност, етичност, лоялност, сътрудничество и взаимопомощ [...] Член на Националната 
пациентска организация или на неин ръководен орган няма право под каквато и да е форма да 
използва положението си в организацията за получаване на собствени облаги или облаги за 
ръководената от него организация, както и да извършва действия, водещи до уронване на 
авторитета на организацията или на неин член.“  

2. Констатирани са нарушения на: чл. 26, т. 5, на Устава на НПО, съгласно който „всеки член е длъжен 
да работи за доброто име на Сдружението и да не използва членството си за постигане на цели, 
противоречащи на неговия устав.“ 

 
С оглед на гореизложеното, УС на НПО взе следното решение:  
Със своите действия сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“ е нарушило 
установените в НПО етични правила и норми, поради което на основание на чл. 15, т. 9, чл. 27, ал. 1, т. 
3 и 5, както и чл. 27, ал. 2, УС на НПО, изключва като член на Национална пациентска организация 
сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“.  
 
С уважение, 
УС на НПО  
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ЧЛЕНОВЕ 

 Старт на учебната 2017/2018 Тенис година за деца с аутизъм (септември), 
организатор сдружение „Аутизъм днес“; 

 
 Старт на заниманията по футбол за деца с аутизъм (септември), 

организатор сдружение „Аутизъм днес“; 
 
 Стартират редица обучения на сдружение „Аутизъм днес“ (септември) 

относно тенденциите в терапията на децата с аутизъм, нови подходи, 
запознаване с приложния поведенчески анализ и възможностите, които 
дава той; 

 
 Сдружение „Аутизъм днес“ стартира поредица от събития, в които 

младежи с аутизъм и други разстройства в развитието ще сервират в 
ресторанти заедно с известни личности; 

 
 Семинар-обучение на тема „Всеки може да чете” на Натали Хейл (30 

септември – 01 октомври), организирано от Сдружение на родителите на 
деца със Синдром на Даун; 

 
 Скринингови акции за хепатит в различни предприятия - организатор 

НСБХ „Хепасист“. 

НПО 
 
 Заседание на КС „Партньорство за здраве“ 
 Участие на Национална информационна кампания „Ваксинко“ в Нощ на 

учените, Русе - 29 септември 
 Продължаване на Факултети „Рак на дебело черво“ и „Рак на белите 

дробове“ към програма Университет за пациенти 

https://bg-bg.facebook.com/pg/Autism-TODAY-%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%A1-1585018151710823/about/?ref=page_internal
https://bg-bg.facebook.com/pg/Autism-TODAY-%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%A1-1585018151710823/about/?ref=page_internal
https://bg-bg.facebook.com/pg/Autism-TODAY-%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%A1-1585018151710823/about/?ref=page_internal
https://bg-bg.facebook.com/pg/Autism-TODAY-%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%A1-1585018151710823/about/?ref=page_internal
http://downsyndrome.bg/5146-2/
http://downsyndrome.bg/5146-2/
http://www.hepasist.org/menu.php?m_id=22
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