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Мярка 1
„Подобряване на системата за психично здраве
на българските граждани“

Мярка 2
„Подобрен достъп до качествени услуги за сек-
суално и репродуктивно здраве на юноши на
възраст от 10 до 19 години с акцент върху
уязвимите групи, най-вече роми и хора, живе-
ещи в отдалечени райони“

Мярка 5
„Подобряване на достъпа до и качеството на
грижите за деца с психични, генетични и онко-
хематологични заболявания и соматични
увреждания, причинени от инфекциозни забо-
лявания

Мярка 6
“Предоставяне на здравни услуги по домовете
на бременни жени и деца до 3 години за групи
в риск с акцент върху ромите“ 



инФормаЦионна брошура

Предварително дефиниран Проект 2

„Подобряване надзора на ваксинопредотвратимите
заболявания: разработване на модел на уеб-бази-
ран имунизационен регистър” 

договор № BG 07-PDPC 02/26.11.2014 г.

Бюджет на проекта: 152 970 евро

Бенефициент: национален център по заразни и па-
разитни болести

Срок на изпълнение на проекта: 26.11.2014 г. –
30.04.2017 г.

събрана е информация и е направен анализ на уеб-ба-
зирани имунизационни регистри в страни от и извън ев-
ропа и са проучени тяхната ефективност и модели за
управление на данни. описана е структурната и функ-
ционална характеристика на системата за надзор на иму-
низациите в р българия. 

разработен е модел на уеб-базиран имунизационен ре-
гистър и са изготвени съответните ръководства за по-
требители и за администратори. Проведено е обучение
за работа с модела на общо 12 експерта (оПл: 2; епиде-
миолози: 2 от рзи, 3 от мз, 4 от нЦзПб; 1 администра-
тор). въведени са данни за имунизациите от пилотните
практики на оПл и е проведено пилотно тестване на
софтуерния модел на уеб-базиран регистър.  изготвено
е предложение за промени в законодателството. 

Предварително дефиниран Проект 3

“Подобрени услуги за психично здраве”

договор № BG 07-PDPC03/25.11.2014 г.

Бюджет на проекта: 1 000 000 евро

Бенефициент: национален център по обществено
здраве и анализи 

Партньор: норвежки институт по обществено
здраве

Срок на изпълнение на проекта: 25.11.2014 г. -
30.04.2017 г.

По проекта е изградена информационна система за мо-
ниториране на суицидните опити в република българия.

създаден е онлайн портал за събиране на информация

за самоубийствата от данни попълвани в рзи. закупени
са компютърни конфигурации и друга техника за рзи и
нЦоза във връзка с дейността.

създадени са методично ръководство и уебпортал за он-
лайн обучение и провеждано двуетапно обучение /он-
лайн и семинари/ на общопрактикуващи лекари, психо-
лози и социални работници за ранно откриване на
тревожност и депресия в първичната помощ и са отпеча-
тани са 2500 ръководства.

изграден е онлайн портал за обучение:
http://dl.ncpha.government.bg/

Проведени са 41 бр. тридневни семинари.

над 2200 човека (оПл, психолози и соц. работници) ус-
пешно са завършили онлайн обучението през платфор-
мата.

разработени са и приложени програми за обучения. ор-
ганизирани са и проведени обучения на обучители от 28
рзи, относно проблемите на първичната и вторична пре-

Предварително дефиниран Проект 1

„Подобряване на контрола и информационни 
системи в превенцията на риска в здравеопазва-
нето“

договор № BG 07-PDPC 01 / 19.09.2014 г.

Бюджет на проекта: 538 011 евро

Бенефициент: национален център по обществено
здраве и анализи

Срок на изпълнение на проекта: 19.09.2014 г. –
30.04.2017 г.

разработени са национални здравни регистри за пациен-
тите с диабет и редки болести. същите генерират бази
данни, които могат да се използват от специалистите по
ендокринология и редки болести, както и от общопрак-
тикуващите лекари.

разработена е електронна система на източниците на
електромагнитните полета (емП) в околната среда с
достъп за населението. системата съдържа данни за 
6 282 базови станции. същата има две степени на достъп:
публичен (за населението) и експертен (за контролните
органи и администрацията) и съдържа информация за
местоположението на излъчвателите, техническите им ха-
рактеристики, хигиенно-защитните зони, резултатите от
измервания – експертната част, а населението има достъп
до информация за местоположението на обектите, на-
правени измервания и данните от 24-часов мониторинг.

направени са предложения за усъвършенстване на на-
ционалното законодателство в областта на националните
регистри за пациентите с диабет, както и за въвеждане
на европейските практики в областта на контрола на емП.

обучени са 80 лица за въвеждане данни в електронните
регистри за пациентите с диабет и редки болести и е по-
вишена компетентността на 73 специалисти в областта
на контрола на емП.

разработени и издадени са „ръководство за работа с ре-
гистрите за пациенти с диабет и редки болести, както и
„ръководство за защита от нейонизиращи лъчения”.

осигурена е техника за функциониране на регистрите и
за тяхната устойчивост, както и апаратура (измервателна)
и софтуер за оценка емП с цел повишаване качеството
на контрола в страната.

Към регистъра за източниците на емП е разработен ре-
гистър за оплакванията на гражданите от електромагнит-
ната експозиция. в него са въведени повече от 450 жалби
от последните 5 години. 

Програма BG 07 „инициативи за обществено здраве“ 

се изпълни чрез 4 предварително дефинирани проекта, 25 проекта за безвъзмездна финансова помощ на
бенефициенти по мерки 1, 2, 5 и 6 и малка грантова схема за подкрепа на студенти по медицински

специалности от ромски произход

Програмен оператор:
министерство на здравеопазването
Подкрепящо звено:
дирекция „добро управление”,
администрация на министерския съвет

общият бюджет на Програмата е 15 782 353 евро, 
от които 7 765 000 евро от нФм, 

5 650 000 евро от Фм на еиП 
и 2 367 353 евро национално съфинансиране.

www.bg07eeagrants.bg



на 08 октомври 2014 г. беше подписан договор
за „Управление и изпълнение на малка
грантова схема в рамките на резултат 4
„Специфични предизвикателства за здра-
вето на ромското население“ на Програма
БГ 07 „инициативи за обществено здраве,
финансирана от финансовия механизъм на
европейското икономическо пространство
и норвежкия финансов механизъм 2009-
2014 г.“.

заложените дейности в него са насочени към
студенти, докторанти и специализанти от ром-
ски произход, които са или ще се обучават в
медицински специалности в българия: меди-
цина, дентална медицина, фармация, управле-
ние на здравните грижи, трудова медицина и
работоспособност, както и обучаващите се за
лаборанти, медицински сестри, акушерки, ре-
хабилитатори, помощник-фармацевти и др. ме-
дицински специалности и специалности в ме-
дицински висши учебни заведения. основните
приоритети в концепцията за подпомагане на
ромското население в достъпа до образование
и придобиване на умения и знания в областта
на здравеопазването ще бъдат реализирани
чрез: Провеждане на информационни кампании
и популяризиране на възможностите за предо-
ставяне на подкрепа за набиране на кандидати
да стипендианти; Подбор на стипендианти въз
основа на предварително определени критерии;

наставничество на стипендиантите - отчитане
и контрол на дейността им; обучение по за-
стъпничество, реализирано в рамките на лагер
за студенти, докторанти, специализанти и на-
ставници, съгласно тП; Предоставяне на фи-
нансова подкрепа за образование на студенти,
докторанти и специализанти редовно и задочно
обучение, обучаващи се в медицински висши
училища, университети и колежи или по меди-
цински специалности в други висши учебни за-
ведения, като се покриват годишните такси за
обучение, платими на семестриална база, както
и стипендии, платими за всеки месец от обуче-
нието, за покриване на разходи за учебна ли-
тература, транспортни разходи, общежитие,
храна и други битови разходи.

очакваните резултати са: подобряване на до-
стъпа и качеството на здравните услуги; уве-
личаване броя на ромите, работещи в сферата
на здравеопазването като здравни специалисти;
намаляване броя на здравно неосигурените
роми; подобряване на общото здравословно
състояние на ромите; преодоляване на нега-
тивните нагласи спрямо ромската общност в
сферата на здравеопазването.

в изпълнение на малка грантова схема за учеб-
ната 2014/2015 г. е предоставена финансова
подкрепа на 35 стипендианти от ромски про-
изход, а за учебната 2015/2016 г. – на 100 сти-
пендианти.

венция на суицидното поведение в училищата.

разработени са и отпечатани ръководства по проблемите
на първичната и вторична превенция на суицидното по-
ведение за 8, 9, 10 и 11-ти клас.

Проведени са 4 обучения на 56 експерти от рзи за работа
в училищата.

Проведено е епидемиологично изследване на честите
психични разстройства в българия.

Генерирана е актуална база данни за разпространение
на тревожните разстройства и депресията у нас.

обучен е главен изследовател за работа с въпросника
сиди. 

Проведена е публична кампания за повишаване на осве-
домеността по проблемите на психичното здраве и суи-
цидно поведение.

Предварително дефиниран Проект 4 

„Подобрено качество на пренаталната диагностика
и неонаталните грижи“

Бюджет на проекта: 6 531 400 евро

Бенефициент: Министерството на здравеопазването

Срок на изпълнение на проекта: 24.07.2015 г. –
30.04.2017 г.

изпълнението на Предварително дефиниран проект
№ 4 допринася за подобряването на качеството на
пренаталната диагностика и неонаталните грижи в 34
лечебни заведения за болнична помощ в страната. 

в изпълнение на проекта се доставят 437 бр. високо-
технологична медицинска апаратура за 34 лечебни
заведения за болнична помощ, чрез която  се нама-
лява съществуващите регионални различия в каче-
ството на пренатална диагностика и модернизация на
отделенията за неонатални грижи във всяка от 28-те
области в страната. 

високотехнологичните апарати са, както следва: 22
кувьоза за интензивни грижи за новородени и недо-
носени деца с екстремно ниско тегло, 26 кувьоза за
интензивна грижа за новородени и недоносени деца,
45 кувьоза за специални грижи за новородени, 33
транспортни инкубатора с интегриран респиратор и
монитор за интензивна терапия за новородени деца,
34 апарата за механична вентилация за новородени
и недоносени деца, 22 апарата за механична венти-
лация за новородени и деца, 4 апарата за механична
вентилация за новородени и недоносени деца с екс-
тремно ниско тегло, 24 апарата за постоянно положи-
телно налягане в дихателните пътища, 77 инфузионни
помпи, 37 монитори за основни жизнени функции с
пулсоксиметър, 7 дефибрилатора, 7 еКГ – апарата, 4
апарата за церебрално функционално мониториране,
4 апарата за инхалаторно приложение за азотен окис,
4 апарата за контролирана церебрална хипотермия,
6 рентгенови преносими апарати, 4 мобилни ултра-
звукови апарати, 33 лампи за фототерапия и 7 лампи
за интензивна фототерапия (360 градуса),33 апарата
за 2D ултразвукова апаратура и 4 апарата 3D ултра-
звукова апаратура.

в изпълнение на проекта се обучават над 100 ключови
български специалисти по акушерство и гинекология
в областта на феталната морфология, като се осъще-
стви и обмен на добри практики - двама експерти по
ултразвук в акушерството от норвегия да обучат во-
дещи български експерти по ултразвук в акушерството
в рамките на 5 дни в българия.

Малка Грантова СХеМа



6

„Подобряване условията на живот и повиша-
ване качеството на медицинско обслужване в
дПБ-кърджали”

договор № рд-13-137 / 14.09.2015 г.

Бюджет на проекта: 216 891,59 евро 

Бенефициент: държавна Психиатрична Бол-
ница - кърджали

Срок на изпълнение на проекта: 14.09.2015 г. -
31.03.2017 г.

извършени са ремонтни дейности на санитарни
възли и сервизни помещения в отделения „остър
сектор“ и „рехабилитационна“, както и в 6 изола-
торни помещения. изградена е система за пожа-
роизвестяване в сградата. ремонтирана е южната
фасада на сградата и са изградени 2 системи за
музикотерапия. 

доставени и монтирани са 50 бр. специализирани
стационарни болнични легла.

Проведено е изследване на 50 бр. избрани паци-
енти с различни типове заболявания и техните
близки, с цел установяване на проблемите, които
срещат в процеса на възстановяване и ресоциали-
зация.

Проведено е специализирано обучение на 55 ме-
дицински сестри от дПб – Кърджали. 

доставена е нова медицинска апаратура, включ-
ваща терапевтична система за транскраниална маг-

нитна стимулация, както и автоматичен хематоло-
гичен анализатор.

разработена е интернет страница на български  и
английски език, която е достъпна за широката об-
щественост.

„Подобряване на условията на живот за хора
в държавна психиатрична болница – с. Це-
рова кория“

договор № BG 07 – рд-13-138 / 14.09.2015 г.

Бюджет на проекта: 236 306 евро

Бенефициент: държавна психиатрична бол-
ница - с. Церова кория

Срок на изпълнение на проекта: 14.09.2015 г.-
30.04.2017 г.

По проекта са извършени ремонт, реконструкция и
обновяване на 3 стационарни отделения в
държавна психиатрична болница - с. Церова кория.

“За достойни старини”

договор № рд-13-131 / 14.09.2015 г.

Бюджет на проекта: 233 972,66 евро

Бенефициент: „ПСиХиЧно Здраве-ГПСМП”
оод, гр. търговище

Партньори: община търговище, Сдружение
„истина“

Срок на изпълнение на проекта: 14.09.2015г.
-  31.03.2017 г.

По проекта са преустроени и оборудвани дневен
център и защитено жилище за хора с деменция.

обучени са 150 лица за работа в защитено жилище
и дневен център.

двумесечно практическо приложение на изработе-

ния алгоритъм /вход-изход/ за функционирането
на услугата дневен център.

изготвена е индивидуална оценка на потребностите
от подкрепа и индивидуален план за подкрепа на
хора с деменция.

Проведени са психосоциални програми за подкре-
пена заетост и дневни грижи, както и обучения в
социални умения и ресоциализация.

извършена е работа на терен от мобилните екипи с
близки и семейства на клиентите за справяне на
емоционално и поведенческо ниво.

успешно е приложена разработена схема за 24 ча-
сово наблюдение за осигуряване на физическа и
емоционална сигурност и защита на потребителите
на услугата  защитено жилище.

мобилните екипи са провели срещи на място в  
52-те села на  община търговище, както и в Попово
и омуртаг. Представен е начина на функциониране
на  мобилните екипи и стъпките за съвместна ра-
бота, насочени към случаите на риск от социално
изключване. разяснени са състоянията на криза,
които могат да бъдат обхванати и обслужени от мо-
билните екипи. 

изградени са контакти със заинтересованите страни
и е изработен регистър на 600 лица с различна
степен на деменция.

броят потребители на услугите дневен център и
защитено жилище достигна 600 преки и 1 200 не-
преки (семейство, близки,съседи и др.) потреби-
тели.

МЯрка 1
„ПодоБрЯване на СиСтеМата За ПСиХиЧно Здраве на БЪлГарСките ГраЖдани“
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нуждите на Центъра, включително специализирано
медицинско оборудване. Проведени са две групи
обучения на медицински и немедицински специа-
листи.

едната група обучения е насочена към оценка на
потребностите на пациентите, психо-социалната
рехабилитация, водене на случай, изграждане и
работа в мултидисциплинарни екипи, управление
на кризи, творчеството и ученето в психосоциал-
ната рехабилитация, както и обучителни модули
по новите програми, които ще се предоставят в
Центъра. обучени са 80 участника.

втората група обучения е насочена към предста-
вяне на системата на социалните услуги - норма-
тивна уредба, доставчици на услуги, видове соци-
ални услуги, критерии, стандарти и източници на
финансиране, предоставяне на социални услуги в
общността - оценка на нуждите, планиране и дого-
варяне, документация, оценка на нуждите и работа
със семействата. обучени са 57 участника.

По проекта са обучени 40 членове на семейства на
психично болни лица.

изготвени са програми за психосоциална рехаби-
литация „водене на случай”, „обучение в социални
умения”, „арттерапия и социален клуб”, „Кулинарен
клуб и поддържане на средата”.

„ние ви разбираме и подкрепяме“

договор № BG 07 рд-13-136 / 14.09.2015 г.

Бюджет на проекта: 189 541,75 евро

Бенефициент: Сдружение „Сдружение за про-
гресивна и отворена комуникация“

Срок на изпълнение на проекта: 14.09.2015 г.
– 31.12.2016 г.

в рамките на проекта са проведени три изследва-
ния – „национално представително социологическо
изследване за нагласите на обществото по отно-
шение на хората с психични проблеми или заболя-
вания“, „Проучване сред юноши 13-16 годишни в
училища – нагласи и познания за психичното
здраве“,  „Проучване на пълнолетни с психични
заболявания – обобщаване на трудностите им в со-
циален, битов и трудов контекст“. резултатите са
обобщени в доклади, които са използвани като част
от базата за разработване на национална анти-
стигма кампания. 

разработени са инструменти за провеждане на на-
ционална кампания, в това число: за роднини и
приятели на хора с ментални проблеми; инструмент
за медии; създаване на мрежа - инструментариум
за групи, организации и заинтересовани страни;
инструментариум за провеждане на кампании и
събития; инструмент за привличане на младежи и

Подобрени са социално-битовите условия за паци-
ентите. доставено е обзавеждане за ремонтираните
болнични отделения, включително дюшеци и пер-
дета за стаите.

Проведено е обучение на персонала, в което се
включиха 31 служители на болницата. те са об-
учени по специална програма, съобразена с нуж-
дите на болницата. 

изработен е сайта на болницата.

разработени и попълнени са 200 анкети за удовле-
твореност на пациентите, 200 анкети за удовле-
твореност на роднините на пациентите и 60 анкети
за удовлетвореност на персонала на болницата.

“нови възможности за качествени и модерни
услуги за хората с психични разстройства в
МБал „Света Марина“ еад, варна“

договор № рд-13-150 / 15.09.2015 г. 

Бюджет на проекта: 268 595 евро

Бенефициент: Многопрофилна болница за ак-
тивно лечение „Света Марина“ еад - варна

Срок на изпълнение на проекта: 15.09.2015 г.
– 30.06.2016 г.

в рамките на проекта са ремонтирани 800 кв. м. от
трета психиатрична клиника по геронтопсихиатрия
към мбал „света марина“ еад – варна, която е
единствена за страната. в резултат от изпълнението
са проведени специализирани обучения на над 100
души медицински персонал на тема „биопсихосо-
циалният модел в психиатрията“ в 5 основни мо-
дула – „основни психопатологични симптоми, син-
дроми и диагнози в психиатрията“, „актуално в
медикаментозното лечение“, „основи на психоте-
рапията: отреагиране при кризисна интервенция“,
„основи на психотерапията: обучение в релакси-
ращи техники“, „актуално в наредбите за трайна и
временна нетрудоспособност и достъпа до социална
помощ“.  Постигнатите резултати се обобщават в
повишаване качеството на здравните услуги за па-
циенти с психични разстройства, подобряване на
условията за лечение на пациентите, постигане на
удовлетвореност на близките от специализираните
грижи, които получават болните, повишаване на
квалификацията и мотивацията на болничния пер-
сонал, осигуряване на по-добра работна среда, по-
добряване на удовлетвореността и комфорта на
персонала, подобряване на използваемостта на ин-
фраструктурата и повишаване на безопасността на
болничната среда.

„развиване на нови услуги в дневен център
за социална рехабилитация и интеграция на
лица с психични разстройства на територията
на община Бургас“

договор № рд-13-143 / 14.09.2015 г. 

Бюджет: 197 934,92 евро

Бенефициент: община Бургас

Партньор: ЦПЗ „Проф. д-р иван темков“

Срок на изпълнение на проекта: 14.09.2015-
30.04.2017 г.

извършени са строително-ремонтни дейности в 12
помещения, отредени за предоставяне на услуга
„дневен център за социална рехабилитация и ин-
теграция на лица с психични разстройства“. осигу-
рено е необходимото обзавеждане и оборудване за



медиатори, които са обучени как да се отнасят към
хората с психични разстройства от общностите, в
които работят. Предадени са им образователни ма-
териали по проекта. 

По проекта е проведена национална медийна кам-
пания за повишаване информираността на обще-
ството. разработени са платформа за взаимодей-
ствие, сигнали и оплаквания за взаимопомощ, както
и  аудио и видео клип за разпространение в ме-
диите. организирани са 2 театрални постановки с
терапевтичен театър раднев в софия и Пловдив и
2 изложби с творби на хора с психични заболява-
ния. заснет е документален филм „Хора като нас“.

„развитие на комуникативните и творчески
умения на лица с психични разстройства като
начин за стимулиране на креативния потен-
циал за пълноценна социална реадаптация и
интеграция“

договор № рд -13-133 / 14.09.2015 г.

Бюджет на проекта: 219 586,74

Бенефициент: „Център за психично здраве –
Пловдив“ еоод

Срок на изпълнение на проекта: 14.09.2015 г.
– 30.04.2017 г. 

ремонтирани са общо 8 зали и 17 санитарни възли

към тях в „дневен стационар“, Женско отделение,
мъжко отделение, отделение за гранични хронични
състояния и Приемно-диагностичен блок.

осигурено е ново обзавеждане и оборудване за 8
зали.

обучени са 102 служители на „ЦПз – Пловдив“
еоод, в т.ч. 63 медицински персонал, включващ
14 лекари и 49  медицински сестри и 39 немеди-
цински персонал, включващ социални работници,
психолози и логопед – 11 служители и 28 санитари
и служители със средно специално образование.
обучените служители са придобили нови компе-
тенции в областта на социалната рехабилитация с
цел подпомагане на пациентите с психични раз-
стройства по-бързо и качествено да се реадаптират
и социализират  в обществото.

разработена е и въведена „Комплексна програма
за социална реадаптация и интеграция чрез стиму-
лиране и развитие на креативния потенциал на па-
циентите“. тя включва: арт терапия; музикотера-
пия; танцова и драм терапия; трудотерапия и
занимателна терапия, чрез които се стимулира
креативността на пациенти с психични разстрой-
ства. През рехабилитационните програми са пре-
минали общо 1 252 пациенти, като повечето от тях
са преминали през повече от една услуга. 

доброволци, вкл. с психични проблеми и заболя-
вания, представители на ромските и бежанските
общности и др.; инструмент за въвличане на рабо-
тодатели и похвати за промяна на нагласи в ромски
и малцинствени общности. 

Проведена е национална анти-стигма кампания,
включваща различни комуникационни канали в
това число: социален аудио спот, излъчен по бнр
и социален видеоклип  излъчен по бнт;  произве-
дени и разпространени са флаери, стикери, бро-
шури, банер за автомобил, плакати, сертификати,
наръчници и ръководства. разпространени са по-
слания чрез табла на спирки, мегаборди, билборди
за републиканска пътна мрежа,  и градовете, мет-
ропана, метробордове; банери за интернет и  ви-
део-канал в YouTube с анти-стигма послания.  из-
готвен е и е разпространен манифест за по-добро
психично здраве. 

разработена е и апробирана програма за ранна
превенция сред ученици. в програмата са обучени
20 училищни специалисти от софия и страната –
психолози, педагози, директори и др. в софия и
страната са проведени семинарни срещи с работо-
датели, хора с психични заболявания, близки и за-
интересовани страни. създадена е мрежа  със за-
интересовани страни за повлияване на стигмата
към хората с психични заболявания. Проведена е
и конференция с участието на норвежки експерти,
участващи в проекта.

“открито за психичните разстройства“

договор № рд -13-142 / 14.09.2015 г.

Бюджет на проекта: 189 940 евро

Бенефициент: Сдружение „Център за защита
правата в здравеопазването“

Партньори: МУ София, МУ Пловдив, МУ варна,
МУ Плевен, NorCom AS – норвегия

Срок на изпълнение на проекта: 14.09.2015 г.
- 30.04.2017 г.

Проведено е проучване на целеви групи - здравни
специалисти, хора с психични разстройства и
близки на хора с психични разстройства по проекта.
данните са обработени, анализирани и популяри-
зирани, чрез проекта.

Проведен е обучителен семинар за здравни,
съдебни и криминални журналисти, чрез който е
повишена информираността и компетентността им.

Повишена е степента на информираност сред ра-
ботодатели на средни и големи предприятия за пре-
одоляване на неравенствата и откриване на ра-
ботни места за хора с психични разстройства.
работодателските организации, спомогнаха за раз-
пространение на знанията сред своите членове,
както и за намаляване на бариерите и негативната
нагласа на работното място.

насърчено е търсенето на помощ за децата с пси-
хични проблеми от ромския етнос и е повишена
информираността и ангажираността на здравните
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„Психично здраве за социално включване“ 

договор № рд-13-130 / 14.09.2015 г.

Бюджет на проекта: 294 053,05 евро  

Бенефициент: Център за психично здраве
„Проф.н. Шипковенски” еоод 

Срок на изпълнение на проекта: 14.09.2015 г.
- 30.04.2017 г.

изработени са инструментариум за оценка на
възможностите за социално включване на лица с
психични заболявания и методология за подобря-
ване на социалните умения на деца със специални
потребности. 713 лица са участвали в апробиране
на инструментариума и преминали тренинг сесии.
за 4 детски групи е приложена методологията за
подобряване на социалните умения на деца със
специални потребности.

Проведени са обучения на следните теми: „деца
със специални потребности в ранна и предучи-
лищна възраст. дейности по социално включване”;
„деца със специални потребности в училищна

възраст. дейности по социално включване”;  „ра-
бота с хора с психично разстройство с оглед пред-
отвратяване на социално изключване”. обучени са
170 медицински специалисти и персонал, чрез 7
проведени обучения. 

напълно реновирани са 2 отделения и обособена
зала за работа с деца.

създаден е пакет за индивидуална
грижа с два инструмента – оценка
на възможностите за социално
включване и индивидуален кратко-
срочен терапевтичен план. Към  из-
градената болнична информа-
ционна система е разработен и
внедрен модел на функция за ини-
циализация на шаблони за части от
индивидуален краткосрочен тера-
певтичен план за социално включ-
ване на 466 пациента. Проведено е
специализирано обучение за пер-
сонала на Центъра за психично
здраве за използване на създаде-
ните инструменти.

създадени и оборудвани са ате-
лиета, които осигуряват плавен
процес на интеграция и подобря-
ване на социалното включване на
69 пациента - възрастни и деца с
психични заболявания. 

ателиетата са диференцирани на
ателие за деца и ателие за възрастни поради спе-
цификата на двете възрастови групи. През ателието
за възрастни са преминали 51 пациента. в ателието
за деца са обучени и работили 18 деца. в ателие-
тата са изработени сапуни, различни сувенири,
картички и мартеници. 

непосредствено преди да стартира работата на ате-
лиетата, трудотерапевтите и организаторът са пре-
минали специализирани курсове на обучение за
усвояване на процеса на изработване на различни
сувенири.

„Превенция за сексуално и репродуктивно
здраве на юноши на възраст от 10 до 19 го-
дини със специфичен фокус върху уязвимите
групи, в частност ромско население в област
разград”

договор № рд-13-139 / 14.09.2015 г. 

Бюджет на проекта: 198 040 евро

Бенефициент: МБал “кубрат”  еоод 

Партньор: фондация „Здравни проблеми на
малцинствата”

Срок на изпълнение на проекта: 14.09.2015 г.
– 30.04.2017 г.

осъществена е идентификация на състоянието на
900 деца на възраст от 10-19 години. Проведени
са медицински прегледи на 600 деца и 300 гинеко-
логични прегледа на жени. Проведени лабораторни
изследвания на 900 младежи за хламидия, васер-
ман и пълна кръвна картина.

Проведени са 25 психологически консултации с
проблемни деца.

276 участника от областта са взели участие в 7 об-
разователни събития по сексуално, репродуктивно
здраве и предпазване от наркотици сред младежи.
348 души са участвали в 7 образователни събития
по сексуално, репродуктивно здраве и онкологични
заболявания сред жени в областта. Проведени са
образователни събития по сексуално здраве и пред-
пазване от наркотици с ученици от възпитателни
училища-интернати, спортно училище разград и
сред младежи в училищата от областта.

„Създаване на Център за семейно планиране
и превенция на репродуктивно здраве в дет-
ско-юношеска възраст 10 – 19 години“

договор № рд-13-148 / 15.09.2015 г.

Бюджет на проекта: 182 675 евро

Бенефициент: УМБал „Свети Георги“ еад, гр.
Пловдив

Срок на изпълнение на проекта: 14.09.2015 г.
– 30.06.2016 г.

доставени са медицински изделия, мебелно обза-
веждане и офис оборудване за подобряване
възможностите за провеждане на медицински и
психологически консултации и изследвания в
Център за семейно планиране и превенция на ре-
продуктивното здраве в детско-юношеска възраст
10-19 години на целевите групи.

закупени са контрацептивни средства и тестове за
сексуално предавани инфекции.

изследвани са 604 млади хора в риск, посредством

МЯрка 2
„ПодоБрен доСтЪП до каЧеСтвени УСлУГи За СекСУално и реПродУктивно Здраве
на юноШи на вЪЗраСт от 10 до 19 Години С акЦент вЪрХУ УЯЗвиМите ГрУПи, наЙ-

веЧе роМи и Хора, ЖивееЩи в отдалеЧени раЙони“
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специализирани гинекологични прегледи, инстру-
ментални и лабораторни изследвания за сексуално
предавани инфекции.

Консултирани са 96 пациенти от целевите групи.
Консултациите са извършени от водещи специали-
сти на лечебното заведение. младежите са обуча-
вани да бъдат обучители на принципа „връстници
обучават връстници“.

изработени и разпространени са образователни
брошури и презентационни материали за мероприя-
тията със здравно-образователна цел.

Проведено е обучение, чрез провеждане на 32 броя
здравно-образователни мероприятия на целевата
група.

„Мисията възможна: по-добро сексуално и ре-
продуктивно здраве за младите хора от
уязвими общности - пътища за преодоляване
на здравните неравенства”

договор № рд-13-134 / 14.09.2015 г.

Бюджет на проекта: 269 596,91 евро

Бенефициент: Българска асоциация по се-
мейно планиране и сексуално здраве (БаСП)

Партньор: национална мрежа на здравните
медиатори (нМЗМ)

Срок на изпълнение на проекта: 14.09.2015 г.
– 30.04.2017 г.

Проектът включва дейности за повишаване на ин-
формираността на целевите групи - създаване на
групи за взаимопомощ и разпространение на ин-
формация, организиране на различни информа-
ционни събития, изработване на информационни
материали, въвеждане на подхода „връстници об-
учават връстници”, провеждане на индивидуални
консултации. Постигнатите резултати по в резултат
на тези дейности са: 86 обучени здравни и соци-
ални специалисти по места; 26 обучения за млади
хора от целевите общности; 785 обучени млади
хора; 28 здравно-информационните събития; 11
сформираните групи за взаимопомощ.

По проекта са извършени медицински услуги,
включващи консултиране и тестване за Хив, Хепа-
тит в и с. осигурени са условия за консултиране и
тестване за сифилис и различни други сексуално
преносими инфекции (гонорея, трихомоназа, хла-
мидии), както и условия за поставяне на вътрема-
точни спирали на желаещи да ползват този метод
на контрацепция жени от маргинализирани общ-
ности. 

Показателите от дейностите са: 5306 консултации
в областта на сексуалното и репродуктивно здраве;
3000 направени тестове за Хив, хепатит в и с;
1516 тестове за сифилис; 906 тестове за гонорея,
хламидия и трихомониаза; 551 жени, ползващи
вътрематочни спирали; 574 цитологични и микро-
биологични тестове.

извършено е картографиране в 14 целеви населени
места.

„нови хоризонти пред децата и младежите с
увреждания от дневен център „Зорница”, 
гр. Благоевград”

договор № рд-13-151 / 15.09.2015 г.

Бюджет на проекта: 170 005,46 евро

Бенефициент: община Благоевград

Срок на изпълнение на проекта: 15.09.2015 г.
– 30.04.2017 г.

разработен e инструментариум за измерване каче-
ството на предоставяната услуга в дневен център
„зорница“ и е използван за измерване качеството
на услугата преди и след изпълнението на мерките
и целите на проекта. направен е и анализ на по-
стигнатите резултати.

извършени са строително-монтажни работи в дне-
вен център „зорница“. обособена и оборудвана е
сензорна стая за стимулиране на тактилна, визу-
ална и звукова сетивност, както и коридори. остък-
лена е тераса и е преустроена в зимна градина.

монтиран е външен асансьор за осигуряване на до-
стъпна среда в дневен център „зорница“. Поставена
е детска площадка за деца със специфични физи-
чески потребности и е монтирана обезопасителна
ограда, ограничаваща дворното място на центъра
за деца със специфични увреждания.

Повишена е квалификацията на 16 служители, ра-
ботещи в дневния център, повишена е  информи-
раността и разбирането на 80 членове на семей-
ствата на децата с увреждания за техните нужди,
чрез проведени обучения на следните теми:

- „социална работа по случай“;

- „въведение в резилианс подхода“;

- „споделена грижа и споделено възпитание”.

„Създаване на център за рехабилитация и пси-
хологическа подкрепа за децата с детска це-
ребрална парализа, аутизъм и соматични
увреждания и техните семейства на терито-
рията на община Бургас”

договор №: рд13-144 / 14.09.2015 г.

Бюджет на проекта: 516 221, 47 евро 

Бенефициент: община Бургас

Парньор: “диагностично – консултативен
център I” – Бургас еоод

Срок на изпълнение на проекта: 14.09.2015 г.
– 30.04.2017 г.

изпълнени са строително ремонтни дейности в сгра-
дата на „Център за рехабилитация и психологиче-
ска подкрепа за деца с детска церебрална пара-
лиза, аутизъм и соматични увреждания“.

МЯрка 5
„ПодоБрЯване на доСтЪПа до и каЧеСтвото на ГриЖите За деЦа С ПСиХиЧни, 
ГенетиЧни и онкоХеМатолоГиЧни ЗаБолЯваниЯ и СоМатиЧни УвреЖданиЯ, 

ПриЧинени от инфекЦиоЗни ЗаБолЯваниЯ
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капацитета и знанията на интердициплинарния
екип. 

разработен, отпечатан  и разпространен е наръчник
за работа с деца с психични проблеми.

По проекта са проведени една конференция и една
кръгла маса за проблемите на деца с психично стра-
дание.

„развитие на ефективни програми за ранна
диагностика на децата с аутизъм в България
чрез прилагане на международни стандарти-
зирани инструменти“

договор № рд-13-149 / 15.09.2015 г.  

Бюджет на проекта: 430 940 евро

Бенефициент: УМБал „александровска” еад

Срок на изпълнение на проекта: 15.09.2015 г.
– 30.04.2017 г.

Постигнати са целите на проекта за подобряване
грижите за децата с аутизъм чрез развитие на ефек-
тивни програми за ранна диагностика и повишаване
квалификацията на професионалистите за ранна
диагностика и ранна интервенция, чрез:

Подобряване на ефективността на програмата за
работа с аутисти, включително по-ранна диагно-
стика чрез въвеждане на инструменти (ADOS и ADI-
R) в работата на екипа на клиниката – обучени са
35 лекари и психолози от цялата страна в нови ин-
струменти за ранна диагностика на рас;

Повишаване капацитета и квалификацията на ме-
дицинския и немедицински персонал на Клиниката
за работа с новия инструментариум – обучени са
всички лекари и психолози от Клиниката в новия
инструментариум;

Подобряване и адаптиране на условията в клини-
ката към нуждите на децата в ранна възраст и тех-
ните семейства – извършен е ремонт на Клиниката
и осигурено обзавеждане;

създаване на възможност за ранна диагностика
чрез изработване и въвеждане на скринингов пакет
за много ранна възраст, приложим в условията на
общо практикуващи лекари – издаден е наръчник
за ранна диагностика на аутизма;

Повишаване институционалната подкрепа на деца
с рас и техните родители – проведени 160 консул-
тативни срещи с родители на деца с рас;

изграждане на мрежа от специалисти за ранна ди-
агностика на разстройства от аутистичния спектър
– проведени са 6 работни срещи в 6 различни гра-
дове в българия с общо 372 участници.

изградена е подходяща здравна инфраструктура
към общинско лечебно заведения – „дКЦ – І бур-
гас“.

доставено е специализирано медицинско оборуд-
ване и обзавеждане за нуждите на Центъра.

изграден е нов функционален модел на работа в
подкрепа на деца с детска церебрална парализа,
аутизъм и соматични увреждания на територията
на община бургас.

изграден е механизъм за непрекъснато надграж-
дане и повишаване на професионалните компетен-
ции на медицинския персонал и са обучени 28 ме-
дицински и немедицински специалисти за работа с
деца, страдащи от дЦП, деца със соматични увреж-
дания, причинени от инфекциозни заболявания и
аутизъм;

Предоставени са възможности на родителите да
получават професионална подкрепа и съвет и са
обучени 93 члена на семейства за предоставяне
на специализирани услуги.

изграден е нов функционален модел на работа за
подкрепа  на деца с детска церебрална парализа,
аутизъм и соматични увреждания на територията
на община бургас.

„Създаване на център за приложение на ви-
соко-технологични рехабилитационни методи
за подобряване качеството на живот при деца
с церебрална парализа” 

договор №: рд-13-145 / 14.09.2015 г.

Бюджет на проекта: 373 239,93 евро

Бенефициент: Специализирана болница за ре-
хабилитация на детска церебрална парализа
„Света София“ еоод

Срок на изпълнение на проекта: 14.09.2015 г.
– 30.04.2017 г.

създаден е Център за приложение на високо-тех-
нологични рехабилитационни методи за подобря-
ване качеството на живот при деца с церебрална
парализа. доставени са 6 бр. високотехнологични
апарата. 60 деца са получили медицински услуги,

чрез доставеното по проекта медицинско оборуд-
ване.

обучени са 32 души - специалисти и обслужващ
персонал на деца с церебрална парализа.

обучени са 170 члена на семействата на деца с
церебрална парализа за предоставяне на специа-
лизирани грижи и придобиване на умения за при-
лагане на поддържаща рехабилитация в домашни
условия.

„Медико-психологически център за деца и
юноши“

договор № рд-13-185 / 04.12.2015 г.

Бюджет на проекта: 214 381 евро 

Бенефициент: Столична община

Партньор: Сдружение „дете и пространство“

Срок на изпълнение на проекта 04.12.2015 г.
-  30.04.2016 г.

По проекта е създаден център за работа с деца с
психично страдание.

закупен и монтиран е асансьор в сградата на
центъра.

сформиран е 15-членен интердисциплинарен екип
от специалисти за предоставяне на комплексни
услуги.

Проведени са множество обучения за повишаване
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създаден и оборудван е нов Център за рехабили-
тация на деца в софия.

допълнено е оборудването на два Центъра за деца
в Перник и Кюстендил.

въведени са три метода: методът Petӧ за рехабили-
тация на деца с дЦП, приложен поведенчески ана-
лиз за работа с деца с психични заболявания и по-
веденчески разстройства и оценяване с теста SST.

Преведени са материали относно приложението на
методите.

Повишена е квалификацията на 43 специалисти от
софия, Перник и Кюстендил.

Проведени са обучения в българия и норвегия по
методите Petӧ, Приложен поведенчески анализ и
оценяване с теста SST – общо 7 модула. 

Подобрени са уменията за специализирани грижи
на 96 семейства.

Проведени са 7 публични събития за подобряване
знанията на обществеността за нуждите на децата
от целевите групи на проекта.

„фреш старт за младежи с анорексия и 
булимия“

договор № рд-13-132 / 14.09.2015 г.

Бюджет на проекта: 201 998 евро

Бенефициент: фондация „Център инСаЙт“ 

Партньори – “консултиране при хранителни
разстройства“ („Counseling for eating disor-
ders“), „ROS – Rådgivning om spise-
forstyrrelser”, гр. Берген, норвегия 

Срок на изпълнение на проекта: 14.09.2015 г.
– 30.04.2017 г.

основната цел на проекта е подобряването на до-
стъпа до качествени психично-здравни услуги и по-
добряване качеството на грижите за деца и мла-
дежи с  хранителни разстройства (анорексия,
булимия и др.) в българия и е постигната чрез:

Подобряване на достъпа до  нископрагови програми
за ранна интервенция и превенция  на   хранител-
ните разстройства;

Подобряване на достъпа до  високоспециализирана
интензивна терапия за тежки хранителни разстрой-
ства;

анализ на ситуацията по отношение заболяванията
анорексия и булимия в софия.

Проведена е превантивна кампания в 14 училища
на територията на гр. софия с над 300 презентации.
в превантивната кампания са обхванати около 7500
ученици, както и около 400 учители, училищни пси-
холози, педагогически съветници, медицински се-
стри в училищата. 

Проведено е представително за гр. софия социо-
логическо изследване на младежи между 13 и 19
годишна възраст, което обхваща 100 ученици. 

създаден е дневен център за деца и младежи с
хранителни разстройства, който е първи и един-
ствен засега в българия. много младежи с храни-
телни разстройства са потърсили терапевтична по-
мощ в дневния център. в рамките на проекта през
дневния център са преминали над 25 деца и мла-
дежи с хранителни разстройства. освен с деца,
екипът е работил и с родителите на засегнатите
пациенти, като са проведени с тях индивидуални
консултации, обучения и групови срещи за само-
помощ.
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„Създаване на Център за деца с хронични за-
болявания (аутизъм, церебрална парализа,
онкохематологични и сърдечно-съдови забо-
лявания, хранителни разторойства) и обуче-
ние на членове от техните семейства за пре-
доставяне на специализирани грижи“

договор № рд-13-147 / 15.09.2015 г.

Бюджет на проекта: 283 369,09 евро

Бенефициент: УМБал „Свети Георги“ еад, гр.
Пловдив

Срок на изпълнение на проекта: 15.09.2015 г.
– 30.06.2016 г.

извършени са строително-ремонтни дейности за
осигуряване на достъпна среда и добри условия за
лечение на деца с хронични заболявания (аутизъм,
церебрална парализа, онкохематологични и
сърдечно-съдови заболявания, хранителни раз-
стройства) и за обучение на членове на семействата
им и персонала на лечебното заведение. ремонт-
ните дейности обхващат 6 помещения за диагно-
стика и лечение на деца, 8 помещения за обучение,
ремонт на тоалетна за деца на инвалиден стол, ре-
монт на стълбище за подобряване комуникацията
между структурните звена на клиниката, както и
монтиране на асансьор.

обучени са 23 медицински специалисти по метода
„обучение на обучители“. 

закупени са медицински изделия, помощни сред-

ства и обзавеждане за осигуряване на оптимална и
адекватна диагностика и лечение на деца с хро-
нични заболявания.

Проведено е  обучение на 260 членове на семей-
ствата на 145 деца с хронични заболявания, с цел
придобиване на познания и на умения от членовете
на семействата на децата от целевата група за ра-
бота в извънболнични условия и постигане на не-
прекъсваемост на лечебния процес и социалната
адаптация.

обучението е проведено от медицинските специа-
листи, преминали обучение по проекта, педагог и
рехабилитатор. 

„интегрирана подкрепа: разширяване на до-
стъпа на деца със заболявания в София, 
Перник и кюстендил до рехабилитация и раз-
витие на качеството на грижите за тях“

договор № рд-13-140 / 14.09.2015 г.

Бюджет на проекта: 192 213,18  евро

Бенефициент: фондация „Ханна“

Партньори: институт за приложен поведен-
чески анализ – гр.Ставангер, норвегия, 
община Перник, община кюстендил

Срок на изпълнение на проекта: 14.09.2015 г.
- 30.04.2017 г.



МЯрка 6
“ПредоСтавЯне на Здравни УСлУГи По доМовете на БреМенни Жени и деЦа до 3

Години За ГрУПи в риСк С акЦент вЪрХУ роМите“ 

20

пешното завършване на проекта. 

над 1 600 лица са взели участие в „училище за ро-
дители“. Целта е да се повиши информираността и
формирането на нагласи и поведение на целевата
група за по-здравословен начин на живот по време
на бременността и опазване здравето на новороде-
ното и детето до 3-годишна възраст.

извършени са 2 500 изследвания за генетично но-
сителство на таласемия.

над 6 500 участника са анкетирани за медико-со-
циалните рискови фактори.

над 500 здравнонеосигурени жени са получили без-
платни гинекологични прегледи.

извършени са над 200 урологични прегледа на
здравнонеосигурени жени и представители на тех-
ните семейства.

ремонтирана и обзаведена е залата за конференции
в болницата.

закупен е ехограф за нуждите на проекта и за оси-
гуряване на устойчивост на дейностите и след при-
ключването му.

в проекта са включени над 76 % представители на
ромското население.

„Предоставяне на здравни услуги по домовете
на бременни жени и деца до три години с ак-
цент върху групите в риск с фокус върху ром-
ското население на територията на община
руен, община камено и община Бургас”

договор № рд-13-129 / 14.09.2015 г.

Бюджет на проекта: 292 069,35 евро

Бенефициент: Сдружение на бургаските бол-
ници

Партньор: УМБал “дева Мария” еоод гр. Бур-
гас и МЦ “Света София” оод гр. Бургас

Срок на изпълнение на проекта: 14.09.2015 г.
- 30.04.2017 г.

общата цел на проекта е подобряване на достъпа

и качеството на здравните  услуги,   включително
репродуктивно здраве и детско здравеопазване за
представители на уязвими групи на територията на
общините бургас, Камено и руен. 

Проведени са общо 21 информационни срещи и 10
открити дни в над 20 населени места, на които са
присъствали над 500 участници.

в резултат от изпълнението на проекта са прове-
дени 1 263 детски консултации, 1 309 педиатрични
прегледи, 2 193 консултации на бременни жени и
млади майки с цел създаване на условия за подо-
бряване на майчиното и детското здраве; предла-
гане неонатални и педиатрични услуги; предлагане
на медицински дейности за бременни и деца; реа-
лизиране на подкрепа за подобряване на родител-
ските умения и грижа за децата, в т.ч. кърмене,
хранене, къпане, масажи, стимулиране развитието
на детето; провеждане на профилактика на боле-
стите.

Проведени са 20 обучения за 303 участника, по
следните теми: здравословен начин на живот по
време на бременността; опазване здравето на но-
вороденото; родителството; здравето на детето до
3 годишна възраст; грижи за детето; хранене на
детето; профилактика на болестите; грижи за бре-
менната и родилката в дома; болести, предавани

“достъпни здравни услуги за бременни жени,
родилки и деца до 3 г. от групи в риск”

договор № рд -13-146 / 14.09.2015 г.

Бюджет на проекта: 285 787,27 евро

Бенефициент: ПСаГБал „Света София“ еад

Партньор: “Българска асоциация по семейно
планиране и сексуално здраве”

Срок на изпълнение на проекта: 14.09.2015 г.
- 30.04.2017 г.

основната цел на
проекта е да се до-
принесе за подобря-
ване достъпа до и ка-
чеството на здравните
услуги и подобряване
на майчиното и дет-
ското здраве на пред-
ставители на уязвими
групи и ромското на-
селение.

Целева група по про-
екта са бременни
жени и родилки, но-
вородени и деца до 3-
годишна възраст и
техните семейства,
които са представи-
тели на уязвими групи и ромско население, живущи
на територията на столична община. 

общо 64 експерта, сред които 15 лекари акушер-
гинеколози, 21 акушерки, 9 теренни работника (ме-
диатора), 3 обучителя и други, са работили за ус-

„в подкрепа на дейността на дневен център към
дМСГд Св. иван рилски чрез разширяване и подо-
бряване на специализираната терапевтична работа
за деца от 0 до 7 години“

договор № рд-13-141 / 14.09.2015 г.

Бюджет на проекта: 172 748,03 евро

Бенефициент: дом за медико-социални грижи за
деца „Св. иван рилски“, гр. София

Срок на изпълнение на проекта: 14.09.2015 г. –
30.04.2017 г.

основна цел/дейности: Подобряване на достъпа до каче-

ствено и адекватно медицинско обслужване на деца с про-
блемно развитие и увеличаване  възможностите за социа-
лизация и интеграция на децата според индивидуалните
им потребности.  

Предвидените дейности включват обновяване на 14 поме-
щения в дневния център и обособяването им в специа-
лизирани звена, доставка на специализирано оборуд-
ване за хидротерапия, ултразвукова терапия и
магнитотерапия, както и обучение на медицински
и немедицински персонал, работещ в дома. По
проекта е предвидено и обучение на 80 чле-
нове на семейства с деца, имащи про-
блеми в развитието.



извършени са 750 броя домашни посещения на
бременни жени. делът на домашните посещения на
бременни жени, представители на целевата група
от ромски произход е 40,4% или 303 броя.

извършени са 3 001 домашни посещения на деца
до 3-годишна възраст. делът на домашните посе-
щения на деца до 3-годишна възраст, представи-
тели на целевата група от ромски произход - 60%
или 1801 броя.

бременните жени, включени в проекта са 253 броя.
делът на бременните жени, представители на це-
левата група от ромски произход, включени в про-
екта е 70%. 

децата до 3-годишна възраст, включени в проекта
са 850 броя. делът на децата до 3-годишна възраст,
представители на целевата група от ромски про-
изход, включени в проекта са 53%.

Предложени са неонатални и педиатрични услуги
и са приложени политики за репродуктивно май-
чино здраве и семейно планиране чрез: 253
първични аГ прегледи; 854 първични педиатрични

прегледи; 253 вторични аГ прегледи; 1 702 вто-
рични педиатрични прегледи; 100 поставени вак-
сини; 350 скрининг процедури на централна нервна
система и коремни органи; 400 скрининг процедури
на глухота.

този документ е създаден с финансовата подкрепа на Про-
грама BG 07 “инициативи за обществено здраве”, осъще-
ствявана с финансовата подкрепа на Финансовия меха-
низъм на европейското икономическо пространство и
норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

по полов път; контрацепция; семейно планиране и
други.

в допълнителните дейности по проекта е създадена
устойчива мобилна дейност за предоставяне на
здравно консултативни услуги на 950 пациенти
бременни и майки с деца до 3 г. Проведени са  и
10 информационни срещи и обучения с 150 пред-
ставители на целевата група.

„Подобряване на майчиното и детско здраве
чрез предоставяне на здравни услуги по до-
мовете на бременни жени и деца до 3 години“

договор № рд-13-128 / 14.09.2015 г.

Бюджет на проекта: 186 073,26 евро

Бенефициент: втора специализирана аку-
шеро-гинекологична болница за активно
лечение „Шейново” еад

Партньор: МБал “ихтиман“ еоод

Срок на изпълнение на проекта: 14.09.2015 г.
– 30.04.2017 г.

в лечебното заведение е доставена  високотехно-
логична мобилна и интензивна медицинска апара-
тура.

Проведени са здравно-информационни кампании
за опазване здравето на децата и на жените по
време на бременност и в периода на отглеждане
на децата от раждането до 3 години.


