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Отчетен период  
юни 2014 – септември 2015 

• Финансиране от Смайл трен – медицински 
консумативи, анестезиологична грижа, 
хирургичен инструментариум; визита на Ники 
Морин от Смайл Трен в Пловдив 8-11 юли 
2014; 

• Национален регистър на пациентитие с ВЛА – 
560 регистрирани пациента и 53 специалиста; 

• СЕН – технически документ съдържащ 
препоръчителни практики за отглеждане на 
деца с вродени лицеви аномалии; 
 
 
 
 



Проекти на ЕКО, финансирани от 
Ресърджанс 

• Клинична дейност: 
 - мултидисциплинарни консултации; 
 - логопедично лечение; 
 - ортодонтско лечение; 
 - психологическа подкрепа. 
 
• Мрежи от доверени специалисти – специалисти по здравни грижи, логопеди, ортодонти; 

 
• Обучения за екипа – езикови курсове,    мениджмънт; 
• Фондонабиране: 
 -13 997,00 лв. – общо, от които: 
  - 3 027 ,00 лв. + 850,00 лв. – благотворителен концерт 
  - 2 670,00 лв. – за анестезиология; 
 - 1 200,00 евро - l'Association Régionale d'Aide Sociale et Familiale et d'Echanges Culturels 
 - 500,00 евро – индивидуално дарение;  

 
 



Национална мрежа на специалисти по 
здравни грижи за първа грижа 

• 2014 - 43 семейства получиха подкрепа; 2015 – нов подход – срещи по 
региони; 

 Две срещи – през юни, съчетана с обучение на  медицински 
специалисти относно психосоциалните  аспекти на тяхната работа;  

 
 
  
 - през ноември – получиха като дарение лаптопи 

 



Други проекти 
• Проект „Децата на различието“  -  „ Les enfants de la différence” 

http://fr.ulule.com/la-difference/    http://bulgarie2014.com/livre/  

 

http://fr.ulule.com/la-difference/
http://fr.ulule.com/la-difference/
http://fr.ulule.com/la-difference/
http://fr.ulule.com/la-difference/
http://bulgarie2014.com/livre/


Други проекти 
 
• СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ  
 
ВИЗИЯ 
• Пациентите с вродени лицеви аномалии в България да бъдат обезпечение с лечение 

съпоставимо с лечението осигурявано в останалите страни от ЕС. Създаденият от нас 
модел на комплексна грижа да бъде признат и финансиран от държавата. Да се създаде 
специализиран референтен център, чрез който АЛА да се идентифицира на национално 
ниво. Мрежите от специалисти за нехирургични дейности да бъдат с национално 
покритие за осигуряването на комплексна грижа по местоживеене.  

МИСИЯ 
• Асоциацията на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители, съвместно 

с медицински специалисти, работи в защита интересите на засегнатите и техните 
семейства. Ние информираме обществото, за да постигнем правилно разбиране на 
състоянието, максимално добро лечение и осигуряване на възможност за пълноценно 
развитие на пациентите с вродени лицеви аномалии. Ние работим за промяна в 
нормативната среда, за превенция на изоставянето на деца с лицеви аномалии. Чрез 
дейността си целим да сме полезни на всички заинтересовани страни – пациенти и 
техните семейства, медицинските специалисти и държавните структури, отговорни за 
здравеопазването в страната ни. 

 
 

 

 



Други проекти 

• Асоциация АЛА партньор в проект Face Value по програма 
"Еразъм +“ - Оптимизиране на психо-социалните грижи за 
лица с вродени аномалии в Европа, чрез прилагане на 
иновативни методи за обучение на персонала в 
здравеопазването и неправителствения сектор; 
 
 
 
 



• COST Акция - 8-10 септември 2015  
В МУ-Пловдив гостуваха над 50 експерти от 30 страни от Европа, Америка, Австралия и 
Нова Зеландия, представляващи десетки организации от университети, институции по 
здравни грижи, обществено здраве, професионални здравни организации. 

       На събитието, провеждано за първи път в България, се дискутираха проблеми, свързани 
       със справяне с физическите и психологическите последици при неудовлетвореност от  
       външния вид. 

 
 
 
 
 

Други дейности 

Presenter
Presentation Notes
програма за координация на изследователски мрежи в Европа. подкрепена от Европейската фондация по наука и Европейските рамкови програми за изследвания и технологично развитие.



Проучване за УНИЦЕФ  
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Вашият принос 

• До каква степен и в какъв 
аспект дофинансирането на 
логопедичното и ортодонтското 
лечение  подпомага терапията 
на вашето дете? 

• В кой момент трябва да се 
получават парите? 

• В решаването на кои 
проблеми трябва да 
насочи усилията си 
АЛА? 

• Как бихте ги 
степенували? 
 

• Използвате ли 
Регистъра? Коя част? 

• С какво ви е полезен?  
• Бихте ли коригирали, 

добавили нещо? 

• Вашите приоритети, 
свързани с развитието 
на детето. 

• С какви средства могат 
да бъдат постигнати? 



Конкурс  „МОЯТА ИСТОРИЯ  - 2015“ 
1. Живка Петрова Иванова  -  389  
2. Величка Величкова-Костова   -  118 
3. Елена Павлова-Харалампиева  -  40 
4. Ирена Лазарова  - 31 
5. Ели Христова   -  25 
6. Ивалена Врачовска  - 24 
7. Цветозара Дончева   -  23 
8.  Айя Йоргова   -  20 
9.  Митка Илиева   -  19 
10. Радка Подаджиева   -  17 
11. Александра Попова -17 
12. Павлина Вълчева   -  15 
13. Силвия Томова – 13 
14. Милена Робова   -  12 
15. Камелия Йорданова   -  11 

 



Финансов отчет – Марияна Цветилова 

Приходи 2014г. 2013г. 
1. Приходи от регламентирана дейност     
Приходи от дарения под условие 145 97 

Приходи от дарения без условие 3 8 

Членски внос 2 1 

2. Финансови приходи     

Приходи от лихви 0 2 

Положителни разлики промяна на валутни курсове 12 5 

Други приходи от финансови операции 0 2 

3. Общо приходи 162 115 

4. Резултат  10  16 

Всичко 172 131 

Отчет на приходите 2014/2013г. 



Финансов отчет – Мариана Цветилова 

Разходи 2014г. 2013г. 

1. Разходи за регламентирана дейност 142 103 

2. Административни разходи 26 17 

3. Финансови разходи  4 11 

4. Общо разходи 172 131 

5. Резултат 0 0 

Всичко 172 131 

Финансов отчет – Марияна Цветилова 

Отчет на разходите 2014/2013г. 



Финансов отчет за 2014 
Парични потоци 2014/2013г. 

115 

112 

119 

115 

108 110 112 114 116 118 120

Наличност в началото на периода 

Наличност в края на периода 

2013г.2 

2014г. 



С годините в грижа и отдаденост на децата ни, да съхраним 
себе си, за да бъдем пълноценни личности, полезни за себе 

си и за близките си 

Планиране на алтернативно бъдеще с фокус върху собствената личност 
 
 
 
 
 
   

 
 

2. Цели 3.  
Настояще 

4. Хора, 
които да се 
присъединят 

5. Начини за 
развиване 
на силните 
страни 

7. Стъпки за 
предстоящия 
месец 
 

6. Действия  
за 
следващите 
месеци 

8. Ангажиране 
с първата 
стъпка 

1. Желаното 
бъдеще – 
мечта! 



 
 
 
 
 
 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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