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Мисия
 
Фондация “Нашите недоносени деца” е създадена през 2012 г. 
от 3 майки на недоносени деца в подкрепа на преждевременно 
родените деца и техните семейства. Застъпваме се за правото на 
всяко новородено, което се нуждае от болнично лечение, да получи 
качествена и съвременна медицинска грижа, фокусирана върху 
нуждите на семейството и тяхното право да бъдат до детето си. 

Отвъд болничния период, работим за правото на всяко дете 
със специални потребности да получи подкрепа спрямо своите 
индивидуални нужди, която да гарантира неговото оптимално 
детско развитие.

Цели
 
Нашите цели са да има общество в което:
 
 Всяка бременна има достъп до качествено проследяване на 
бременността и оптимална грижа за физическото и психическото 
здраве, както и запазване на човешките права и достойнство. 

 Всяко бебе има достъп до съвременна медицинска грижа, 
независимо в коя точка на страната е родено. 

 Всяко бебе получава интервенции не само за физическото си 
оцеляване, но и грижи осигуряващи комфорта му и липсата на 
страдание. 

 Нуждите на семейството и новородените са поставени в центъра 
на болничната грижа. 

 Всяко недоносено дете и дете със специални потребности има 
достъп до специалисти и услуги, фокусирани върху оптималното 
детско развитие.



Преглед на дейността на  
Фондацията през 2019 г.

 Осигуряваме директна подкрепа за деца и семейства, както по 
време на болничния престой, така и след изписването. 
 
 Даряваме животоспасяваща апаратура за неонатологичните 
отделения в страната, отговаряйки на индивидуалните им нужди. 
 
 Изграждаме семейни стаи в болниците, за да бъдат родители-
те до своите недоносени деца. 
 
 Даряваме столове за кърмене и кенгуру-грижи в неонатоло-
гичните отделения. 
 
 Даряваме средства осигуряващи комфорта на бебетата в бол-
ницата - плетени играчки, дрешки, покривала за кувьози, гнезда 
за кувьози. 
 
 Разпространяваме безплатно наръчниците „Всичко за недоно-
сените бебета“ и „Спасителна прегръдка за недоносените бебета“.  
 
 Развиваме услугите на Център за детско развитие „Малки 
чудеса“, работещ не само с недоносени деца, но и с деца със 
специални нужди. Предлагаме на едно място комплексни услуги 
насочени, както към развитието на детето от 0 до 7 години, така и 
към родителите. Центърът обединява работата на широк спектър 
от специалисти - психолози, логопеди, ерготерапевти, социални 
работници, музикотерапевт, педиатри и неонатолози. 
 
 Създадохме социална програма към Център за детско разви-
тие „Малки чудеса“ в подкрепа на деца от семейства с финансови 
затруднения, осигурявайки им възможност да посещават тера-
пия при нужните им специалисти. 
 
 Работим с институции, имащи отношение към неонатална-
та грижа, осъществяваме проучвания и анализи за качеството 
на грижата и промотираме въвеждането на световно признати 
практики в грижата за недоносените деца.
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Методът кожа-до-кожа – спасителна 
прегръдка за недоносените бебета

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

От края на 2018 до лятото на 2019 г. в отделението по неона-
тология при Втора САГБАЛ „Шейново“ реализирахме проектът 
„Методът кожа-до-кожа – спасителна прегръдка за недоно-
сените бебета“, който е резултат от партньорството на бол-
ницата с Фондация „Нашите недоносени деца“ и се изпълни с 
любезната подкрепа на Hipp BabySanft.  
 
Вдъхновени от положителните резултати за бебетата и тех-
ните семейства, решихме да продължим и след изтичането 
на проекта. Фондация „Нашите недоносени деца“ осигурява 
присъствието на свой специалист по ранна детска интервен-
ция, два пъти седмично в Отделението с цел подкрепа и насър-
чаване на родителите на недоносени бебета за практикуване 
на кенгуру-грижа (контакт „кожа-до-кожа“). Стремежът ни е 
както да осигурим възможност за прекарване на повече вре-
ме на бебетата с техните родители, така и семействата да се 
възползват от консултации със специалист по теми за ранното 
детско развитие. Като част от дейността, в отделението бяха 
осигурени специални столове и колани за практикуване на 
кенгуру-грижи.

Подкрепихме 60 семейства  
със 150 консултации по ранно  

детско развитие и сесии  
за кенгуру-грижи. 

„Методът кожа-до-кожа – спасителна 
прегръдка за недоносените бебета”
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ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

„Контактът кожа-до-
кожа е терапевтичен 
сам по себе си и не 
мога да се сетя за по-
естествен и достъпен 
начин родителите 
да бъдат близо до 
бебетата си, като в 
същото време подкрепят 
възстановяването им и 
развиват собствената си 
увереност и вътрешен 
баланс.“ 
 
 
Маргарита Габровска 
Специалист ранно детско 
развитие; 
Ръководител „Ранно детско  
развитие и терапевтични 
услуги“ към фондация „Нашите  
недоносени деца“

Проучвания откриват значителни дългосрочни ползи за децата, 
които са имали възможност да се възползват от метода кожа-до-
кожа - дори десетки години по-късно в живота им. Проучвания 
сравняват развитието на две контролни групи индивиди от 
детска до зряла възраст - такива, които са получили кенгуру-
грижи и такива, които са били обект на стандартни болнични 
грижи. Дългосрочните ползи за тези, които са получили 
кенгуру-грижи са свързани с обучителните им възможности, 
поведенчески и социални особености, общ коефициент на 
интелигентност, церебрално развитие. 
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Днес моето момче става на 1 година. 
Не мога да повярвам и от няколко дни в 

главата ми се върти филма с раждането, 
и всичко , което последва в болницата 
цели 53 дни до деня на изписването му. 

Симеон днес е колкото връстниците 
си на ръст и килограми. Казва мама, 

баба, бебе, бу и разни там други негови 
бебешки срички.  

 
А теб никога няма да забравя. Твоите 

ръце ми подадоха бебенцето ми за първи 
път да го гушна. Това беше преживяване, 

което много трудно мога да опиша с 
думи, ти беше част от него и те помня.
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Дарения на животоспасяваща апаратура 
и средства за комфорта на бебето

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Благодарение на дарители - частни лица и корпоративни 
партньори през 2019 г. е набрана общата сума от 171 452.92 
лв. за закупуване на медицинска апаратура и подобряване на 
материалната база към неонатологичните отделения в цялата 
страна.  
 
Със средствата са оборудвани повече от 20 неонатологични 
отделения в цялата страна в градовете: Бургас, Варна, 
Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, 
Пазарджик, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара 
Загора, Търговище, Шумен.   
 
Даренията, които бяха направени са съобразени изцяло 
с индивидуалните нужди на всяко едно неонатологично 
отделение.



Методът кожа-до-кожа – спасителна 
прегръдка за недоносените бебета

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Дарения на животоспасяваща апаратура 
и средства за комфорта на бебето

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Подкрепихме повече от 20 
неонатологични отделения в страната 
с апаратура и средства за комфорта на 

бебето, на стойност над 170 000 лв.  
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Кувьози - доплащане на кувьоз за Дом за медико-социални грижи в гр. Варна; 
МБАЛ Шумен; УМБАЛ Бургас АД; МБАЛ Проф Д-Р Параскев Стоянов - Ловеч; МБАЛ 
„Д-р Иван Селимински“ АД - гр. Сливен; ДМСГД Стара Загора; МБАЛ „Пловдив“ АД; 
МБАЛ Търговище 
 
Транспортен кувьоз - „МБАЛ – Добрич“ АД 
 
Термо легла - МБАЛ „Проф. д-р С.Т. Киркович“ АД в Стара Загора; МБАЛ Пазар-
джик  
 
Неонатални лампи за фототерапия - МБАЛ - Силистра, гр. Силистра 
 
Билирубинометри - МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски”, гр. Кърджали; МБАЛ „Д-р 
Тота Венкова“ АД, гр. Габрово 
 
Пулсоксиметри - СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД; 
ПСАГБАЛ „Света София“, гр. София, “Д-р Стамен Илиев”, гр. Монтана (2 броя); МБАЛ 
„Д-р Стефан Черкезов“ АД във Велико Търново 
 
Перфузори - ПСАГБАЛ „Света София“, гр. София; МБАЛ “Проф Д-Р Параскев 
Стоянов” - Ловеч (3 броя); I САГБАЛ Шейново в София (2 броя) 
 
Камера за ламинарен поток - МБАЛ „Силистра“ АД 
 
Назални канюли - „СБАЛДБ-проф. д-р Иван Митев“, гр. София 
 
Блендер за медицински газове - СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стама-
тов“, гр. Варна 
 
Столове за кенгуру-грижа - УМБАЛ Бургас АД (3 броя) 
 
Анатомични гнезда - МБАЛ Търговище АД, гр. Търговище, МБАЛ „Д-р Ст. 
Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ 
ЕАД, гр. София, МБАЛ Силистра АД, гр. Силистра, УМБАЛ Пловдив АД, гр. Пловдив, 
МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, гр. Сливен, МБАЛ Русе АД, гр. Русе, МБАЛ „Д-р 
Тота Венкова“ АД, гр. Габрово, МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана, УМБАЛ 
„Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив и II САГБАЛ Шейново ЕАД, гр. София.

Дарена  
апаратура



Методът кожа-до-кожа – спасителна 
прегръдка за недоносените бебета

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ
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DXC Technology Bulgaria  
 
Благодарение на нашите приятели от DXC Technology Bulgaria и 
офисите им в София и Варна, успяхме да поръчаме апаратура за 
две от отделенията в гр. Варна, които се грижат за недоносените 
бебенца. Общата стойност на дарението беше 6 515.47 лв. За отде-
лението по неонатология към СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стама-
тов – Варна“ ЕООД, поръчахме пациентски прикреватен пулсокси-
метър Nellcor SpO2. В същото време получихме информация, че 
Дома за медико-социални грижи в гр. Варна се нуждае от подкре-
па, за да успее да изплати изцяло кувьоз, поръчан за нуждите на 
отделението. От ДМСГД Варна споделиха, че са успели да покрият 
първата вноска със собствени средства, но се затрудняват да 
изплатят цялата сума, а оборудването наистина им е необходи-
мо. В ДМСГД Варна бикновено се прехвърлят за доотглеждане 
недоносени и болни бебета, които имат нужда от продължителни 
специални грижи. Затова и заедно с нашите дарители решихме, че 
отделение, през което минават повече от 130 деца годишно, всяко 
едно от които - с тежки медицински проблеми, не бива да е изпра-
вено пред дилемата как да изплати нужното оборудване. 
 
Дарена сума:  

6 515.47 лв. 
Подкрепени отделения 

2 отделения във Варна

Дарители
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Един Процент Промяна  
Заедно с нашите приятели от Един Процент Промяната, старти-
рахме кампания за закупуване на анатомични гнезда. Със събра-
ната сума успяхме да закупим общо 42 гнезда за 11 неонатоло-
гични отделения в страната. По този начин успяхме да помогнем 
за подобряване на грижите и условията за недоносени деца в 
болниците МБАЛ Търговище АД, гр. Търговище, МБАЛ „Д-р Ст. 
Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, СБАЛ по детски болести „Проф. 
Иван Митев“ ЕАД, гр. София, МБАЛ Силистра АД, гр. Силистра, УМ-
БАЛ Пловдив АД, гр. Пловдив, МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, гр. 
Сливен, МБАЛ Русе АД, гр. Русе, МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. 
Габрово, МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана, УМБАЛ „Свети 
Георги“ ЕАД, гр. Пловдив и II САГБАЛ Шейново ЕАД, гр. София. 
 
Дарена сума:  

7987.25 лв. 
Подкрепени отделения 

11 в цялата страна

Дарители

12
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Девети благотворителен търг на Дарик радио, Ники Кънчев 
Шоу и спортно шоу „Гонг“ 
Традиционно и тази година сумата е използвана за закупуване на 
медицинска апаратура за неонатологични отделения в страната. 
Като част от кампанията: неонатологичното отделение в МБАЛ 
- Силистра, гр. Силистра получи неонатална лампа за фототера-
пия; неонатологичното отделение към МБАЛ Шумен получи нов 
кувьоз; МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски”, гр. Кърджали получи били-
рубинометър, МБАЛ Пазарджик получи рециклирано термолегло, 
МБАЛ Шумен получи кувьоз, ПСАГБАЛ „Света София“, гр. София 
получи перфузор и пулсоксиметър и МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”, гр. 
Монтана получи 2 броя пулсоксиметър. 
 
Дарена сума:  

24 852 лв.
Подкрепени отделения 

9 в цялата страна

Дарители
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Фондация „Върховен съвет на ДПШО за България“ 
Благодарение на фондация „Върховен съвет на ДПШО за Бъл-
гария“ успяхме да дарим 4 инкубатора за болниците - УМБАЛ 
Бургас АД, МБАЛ Проф Д-Р Параскев Стоянов - Ловеч, МБАЛ „Д-р 
Иван Селимински“ АД - гр. Сливен, Дом за медико-социални гри-
жи за деца - град Стара Загора, както и 3 бр. инфузионни помпи за 
отделението в Ловеч.  
 
Дарена сума:  

52 720.20 лв.
Подкрепени отделения 

4 в цялата страна

Дарители
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Асоциация на банките в България 
Банките, които направиха дарения за благотворителната кам-
пания, организирана от АББ и реализирана със съдействието на 
Фондация „Нашите недоносени деца“, са: Обединена Българска 
банка, Банка ДСК, Уникредит Булбанк, Пощенска банка, Райфай-
зенбанк България, Алианцбанк България, Централна кооператив-
на банка, Прокредит банк, Българска банка за развитие, Ин-
вестбанк, Първа Инвестиционна Банка и Сити банк, клон София. 
 
Със средствата бяха закупени транспортен кувьоз, термолегло, 
инкубатор, камера с ламинарен поток, два перфузора и пулсокси-
метър, съответно за „МБАЛ – Добрич“ АД, МБАЛ „Проф. д-р С.Т. 
Киркович“ АД в Стара Загора, МБАЛ „Пловдив“ АД, МБАЛ „Сили-
стра“ АД, II САГБАЛ Шейново в София и МБАЛ „Д-р Стефан Черке-
зов“ АД във Велико Търново. 
 
Дарена сума:  

53 500лв.
Подкрепени отделения 

6 в цялата страна

Дарители



Методът кожа-до-кожа – спасителна 
прегръдка за недоносените бебета

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Дарения на животоспасяваща апаратура 
и средства за комфорта на бебето

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Инграм Микро ГБС ЕООД 
Фондация „Нашите недоносени деца“ закупи назални канюли на 
отделението по неонатология в „СБАЛДБ-проф. д-р Иван Митев“. 
Дарението е на стойност 4416 лева и е предоставено от фирма 
Инграм Микро ГБС ЕООД. Назалните канюли са от изключително 
значение за недоносените бебета, тъй като чрез тях се доставя 
допълнителен кислород към бебето.  
 
Дарена сума:  

4 416 лв.
Подкрепени 

СБАЛДБ-проф.  
д-р Иван Митев

Дарители



Методът кожа-до-кожа – спасителна 
прегръдка за недоносените бебета

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Дарения на животоспасяваща апаратура 
и средства за комфорта на бебето

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

ЮНИКОМС ШВЕЙЦАРИЯ ГМБХ, ЮНИКОМС БЪЛГАРИЯ ЕООД, 
Sunny Dance Studio Варна и малката Никол 
Благодарение на нашите дарители от ЮНИКОМС ШВЕЙЦАРИЯ 
ГМБХ, ЮНИКОМС БЪЛГАРИЯ ЕООД, Sunny Dance Studio Варна и мал-
ката Никол, която пожела нестандартни подаръци за своя рожден 
ден /всички гости на Никол дариха сумите, които бяха отделили 
за подарък, на Фондацията/, успяхме да закупим и дарим блендер 
за медицински газове на неонатологичното отделение в СБАГАЛ 
„Проф. д-р Димитър Стаматов“ гр. Варна. 
 
Дарена сума:  

3 720 лв.
Подкрепени 

СБАГАЛ „Проф. д-р Д. 
 Стаматов“ гр. Варна.

Дарители



Методът кожа-до-кожа – спасителна 
прегръдка за недоносените бебета

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Дарения на животоспасяваща апаратура 
и средства за комфорта на бебето

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Дарители

Paysafe 
Фондация „Нашите недоносени деца“ направи дарение към 
неонатологичното отделение в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. 
Габрово - нов билирубинометър. Апаратът позволява да се следят 
нивата на билирубин в кръвта по неинвазивен начин. Средствата 
бяха дарени на Фондация „Нашите недоносени деца“ от компани-
ята Paysafe. В отделението в Габрово годишно се раждат средно 
400 деца, като 10% от тях са недоносени. Д-р Малинова, завеж-
дащ неонатологичното отделение споделя: „Това е много поле-
зен апарат, защото благодарение на него можем много точно да 
мониторираме наличието на билирубин в кръвта на бебето и то 
без да му причиняваме травма от убождане с игла.“ 
 
Дарена сума:  

4860 лв.
Подкрепени 

СБАЛДБ-проф.  
д-р Иван Митев



Методът кожа-до-кожа – спасителна 
прегръдка за недоносените бебета

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Дарения на животоспасяваща апаратура 
и средства за комфорта на бебето

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Дарители

Големи чудеса за малките герои 
Благодарение на всички ВАС - приятели с големи сърца, които 
направихте дарение през нашата платформа donate.premature-bg.
com с основание за закупуване на медицинска апаратура, нео-
натологичното отделение към МБАЛ Търговище получи дарение 
- високотехнологичен кувьоз от ново поколение на утвърдената 
марка Дрегер на стойност 12 882 лв.

Дарена сума:  

12 882 лв. Подкрепени 
МБАЛ Търговище



Методът кожа-до-кожа – спасителна 
прегръдка за недоносените бебета

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Подобряване на средата в  
неонатологичните отделения

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Отделението по Неонатология в Университетската болница „Ка-
нев“ в Русе вече има семейна стая за недоносени бебета. В нея 
майките ще могат да се грижат за децата си, да ги кърмят и да 
осъществяват т.нар. „кенгуру-грижа“. Това е възможност за пла-
вен преход в отглеждането на бебето от болнична към близка до 
семейната среда. 
 
Русе е петият град, в който фондация „Нашите недоносени деца“ 
прави дарение, за да се открие стая, в която майките могат да 
полагат грижи, след като бебета им са изведени от кувьозите. 
Заради малките им размери - понякога недоносените бебета се 
раждат с тегло под 1 000 грама, родителите се страхуват да пи-
пнат, да ги прегърнат. А майчината ласка е много важна за тяхно-
то развитие. 
 
Д-р Лиляна Ташкова - началник Отделение неонатология - УМБАЛ 
„Канев“: „Предразполагаме майката към контакт с бебенце-
то. Постепенно, но сигурно, тя свиква със своето детенце. 
Вече не се страхува.“ 
 
Мартина е родена на 11 юли с тегло един килограм. За месец и 
половина тя е наддала със 750 грама и вече е поставена в термо-
легло. За майка й Ралица Никифорова това е първият ден, в който 
може сама да се грижи за детето. 
 
За първите 6 месеца на годината в Университетската болница 
„Канев“ са се родили 61 недоносени бебета, което е 10% от общия 
брой новородени.

Семейна стая за недоносени бебета 
 и техните родители в Русе

Семейна 
стая в Русе



Невероятно е, че има възможност това 
да стане в такава приятна обстановка, 

и винаги мога да разчитам на подкрепата 
на лекарите и на сестрите. Да съм 

спокойна, когато наближи моментът  
за изписване на детенцето.



Методът кожа-до-кожа – спасителна 
прегръдка за недоносените бебета

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Подобряване на средата в  
неонатологичните отделения

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Семейна 
стая в Русе



Методът кожа-до-кожа – спасителна 
прегръдка за недоносените бебета

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Подобряване на средата в  
неонатологичните отделения

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Семейна 
стая в Русе



Методът кожа-до-кожа – спасителна 
прегръдка за недоносените бебета

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Подобряване на средата в  
неонатологичните отделения

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Кът за кърмене и  
кенгуру-грижи в Бургас

През 2019 г. Фондация „Нашите недоносени деца“ помогна 
за оборудване на кът за кърмене и кенгуру-грижи в новата 
семейна стая в отделението по неонатология, УМБАЛ Бур-
гас. Семейната стая е изградена по инициатива на екипът 
на отделението и с подкрепата на индивидуални дарители и 
бивши пациенти на отделението. Ролята на Фондацията беше 
да помогне за дооборудването на специално обособен кът за 
кърмене и контакт кожа-до кожа.

„Допирът с човека, с топлината на 
тялото, усещайки сърцебиенето дори, 
гласа. Това се отразява на жизнените 

показатели.Това се отразява върху 
сърдечната честота, върху дишането 
при преждевременно родените деца в 

положителен аспект.” 
 

Д-р Стилияна Томова 
Началник - неонатологично 

отделение към УМБАЛ Бургас 



Методът кожа-до-кожа – спасителна 
прегръдка за недоносените бебета

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Подобряване на средата в  
неонатологичните отделения

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

„Столът е много комфортен и 
наистина създава и уют и за майката, 

и за бебето” 
 

Валентина Теодосиева 
медицинска сестра; 

 неонатологично 
отделение към УМБАЛ Бургас

Кът за кърмене и  
кенгуру-грижи в Бургас



ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Застъпничество

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Тук е моментът за равно-
сметка и на доброволческа-
та ни инициативата “Да пле-
тем и шием за недоносените 
бебета”, която има за цел 
да подпомогне болничния 
престой и развитие на най-
крехките и уязвими бебета, 
но също така да внесе малко 

цветна и приятна емоция за 
техните родители. В рамките 
на инициативата в момента са 
включени следните изделия: 
плетени октоподи и медузи, 
шапчици, терлички/чорапки и 
елечета, както и покривала за 
кувьози. Ето го и резултата за 
изминалата 2019 г.: 

Да плетем и шием за  
недоносените бебета

1196 
членове на групата 

във фейсбук

1494 
изработени плетива 

и покривала

1462 
одобрени плетива 

 и покривала

20 
подпомогнати 

 отделения в България
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ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Застъпничество

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

През януари 2019 г. в на-
ционалните медии изле-
зе тревожната новина, че 
ак ушеро-гинекологичното 
отделение в Ямбол остава 
без неонатолози и само с 
двама акушер-гинеколози.  
 
В тази връзка, Фондация “На-
шите недоносени деца” из-
готви и публикува позиция, с 
която предложи няколко ос-
новни стъпки, които ще по-
ставят  началото на усилията 
за стабилизиране на състоя-
нието на майчиното и детско 
здравеопазване в страната:  
 
 
 Изработване на национа-
лен план за задържане на 
здравните специалисти (пе-
диатри, акушерки, акушер-
гинеколози, неонатолози, 
офталмолози, медицински 
сестри) в България и съз-

даване на достойни условия 
за труда им не само в София, 
но и изключително в населе-
ните места извън столицата.  
 
 Осигуряване на необходи-
мите надграждащи обучения, 
даващи на здравните спе-
циалисти увереност за рабо-
та с нова за тях апаратура.  
 
 Въвеждане на семей-
но-ориентиран подход 
на грижа за новородени-
те и техните семейства.  
 
 Регламентиране на аку-
шерски модел на грижа, кое-
то предполага и законовото 
уреждане на патронажните 
грижи и грижите за бремен-
ните жени, родилките и ново-
родените деца. 

Становище за липсата на 
медицински кадри в Ямбол

Целия документ можете да видите тук: http://premature-bg.com/iniciativi-
i-novini/item/522-fnnd-prizovava-kum-predpriemane-na-speshni-merki-ot-
strana-na-instituciite.html



ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Застъпничество

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Всяка година в България се 
раждат повече от 6000 недо-
носени деца. За тяхното пъл-
ноценно развитие и възстано-
вяване е необходима не само 
висококачествена неонатоло-
гична грижа в периода на бол-
ничния им престой, но и до-
бре функционираща система 
за комплексно проследяване 
на развитието им от меди-
цински и развитийни специа-
листи след изписването.  
 
През февруари 2019 г. про-
ведохме проучване сред по-
вече от 800 родители от ця-
лата страна, което показа че 
46,4% от родителите не са 
получили информация и гра-
фик за необходимите пре-
гледи на детето след изпис-
ване в периода на първата 

му година, а цели 84,7% не са 
получили информация относ-
но нуждата от проследяване 
през втората година на детето. 
В тази връзка през Фондация 
„Нашите недоносени деца“ из-
готви, консултира и съгласува  
Проект за Национална програ-
ма за проследяване на преж-
девременно родени деца от 0 
до 7 годишна възраст с експер-
ти и организации от страната. 
Стъпвайки на препоръките за 
Европейски стандарти за гри-
жа за здравето на новороде-
ното на Европейската фонда-
ция за грижа за новородените 
(EFCNI), на 23 април Фондация 
„Нашите недоносени деца“ ор-
ганизира Кръгла маса, на която 
бяха обсъдени единни препоръ-
ки по отношение на проследя-
ването на недоносени деца до 
7-годишна възраст в България.  
 
В събитието взеха участие екс-
перти от областта на медици-
ната, ранното детско развитие, 
медицинското право и застъп-
ничеството.

Входиране в Министерството на 
здравеопазването на Национална програма за 

проследяване на недоносени деца от 0 до 7 години



В рамките на Кръглата маса 
бе поставено и началото на 
Научен борд и Консултативен 
съвет към Фондацията, чи-
ято първа задача бе именно 
консултирането на процеса 
по финализиране на Проекта. 
 
В резултат на обединените 
усилия на експертите, съ-
действали за изготвянето на 
документа, в последния ден 
на месец май, Проектът за 
Национална програма за про-
следяване на преждевремен-
но родени деца до 7-годишна 
възраст бе внесен в Минис-
терство на здравеопазването.  

 

Проектът е подкрепен от: 
Българската асоциация по неонатология, Офис на Световната 
здравна организация (СЗО) в България, Национална мрежа за де-
цата, Мрежа за съвременна родилна грижа, както и съгласуван 
с Вера Рангелова - Директор „Програми за ранно детско разви-
тие“, УНИЦЕФ България.

Целия документ можете да видите тук: http://premature-bg.com/images/
follow-up-project/follow-up-preemies-%20final%201.pdf



ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Застъпничество

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Фондация „Нашите недо-
носени деца“ има дълго-
годишна история по отно-
шение на материалната 
подкрепа, която оказва 
на неонатологични отде-
ления в цялата страна.  
 
Партньорството на Фонда-
цията с тези звена се състои 
както в даряване на висо-
котехнологична апаратура, 
така и в изграждането на 
семейни стаи, предоставяне 
на подкрепа по отношение 
на повишаване на информи-
раността на семействата и 
даряване на средства, оси-
гуряващи комфорта на бе-
бетата по време на престоя 

им в болница. Фондацията на-
сочи общественото внимание 
и към един изключително тре-
вожен проблем, който не може 
да бъде решен с дарения, 
тъйкато касае системни про-
блеми в здравеопазването.  
 
Освен непреодолимите липси 
на медицински кадри в ловеш-
кото отделение (задълбочаващ 
се проблем в цялата страна), 
лечебното заведение страда 
и от сериозна липса на базови 
финансови ресурси, обезпе-
чаващи лечението на преж-
девременно родените бебета.  
 
В тази Фондацията пред-
ложи следните препоръки: 
 
 Издаване на специално ука-
зание от Надзорния съвет на 
Националната здравноосигу-
рителна каса и Български ле-
карски съюз, което да пред-
вижда изключение от общото 
правило за плащане по кли-
ничните пътеки (КП 15.1, 15.2, 
13 и 14,), като се предвиди и 

Препоръки за осигуряване на 
животоспасяващ медикамент в 

неонатологичните отделения



предварително заплаща-
не от Здравната каса на до 
2 бр. (флакона) сърфактант, 
които да бъдат изразходва-
ни по тези клинични пътеки. 
 
 Осигуряване на субсидия 
от Министерство на здра-
веопазването, в изпълнение 
на Национална програма за 
подобряване на майчиното 
и детско здравеопазване, 
за поддържане на резерв 
от сърфактант за всяко не-
онатологично отделение 
от държавна или общинска 
болница, което притежа-
ва необходимото ниво на 
компетентност и може да 
оказва медицинска помощ 
на недоносени бебета с ди-
хателна недостатъчност. 

 Осигуряване на възмож-
ност за осъществяване на 
специално договаряне на ус-
ловията между лечебните за-
ведения и доставчиците на 
медикамента за постигане на 
споразумение за отложено-
то му заплащане в разумен 
срок, който позволява без-
проблемното му осигуряване. 
 
Фондация „Нашите недоносе-
ни деца“ апелира да се вземат 
всички необходими и разумни 
мерки, които да гарантират, 
че нито едно новородено няма 
да бъде изложено на риск по-
ради липса на животоспася-
ващи медикаменти, незави-
симо в коя точка на страната 
е родено.

Целия документ можете да видите тук: http://premature-bg.com/iniciativi-
i-novini/item/537-fnnd-s-preporaki-za-osiguriavane-na-zhivotospasiavasht-
medicament-v-neonatologichnite-otdelenia.html

“Благодарение на Вашата настойчивост и подкрепа 
имаме закупен от болницата ни жизнено необходимия 

медикамент за недоносени дечица - сърфактант. С най-
искрени благопожелания за здраве и сила в преодоляване 
на не винаги лекото ежедневие,за топлота и доброта 
- дарявани и получавани, за много усмивки и безброй 

мигове на сбъднати мечти!” 
 

д-р Станчева 
Началник - неонатологично 
отделение към МБАЛ Ловеч 
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През 2019 г. общественото 
внимание се фокусира все 
по-устойчиво върху сис-
темните проблеми, пред 
които, от години, са изпра-
вени здравните специали-
сти, работещи в СБАЛДБ 
„Проф. Иван Митев“. Въпре-
ки ежедневната си прена-
товареност и препятствия, 
с които се сблъскват в осъ-
ществяването на работата 

си, специалистите от Педиа-
трията успяха да канализи-
рат енергията си в един жиз-
нено важен за всички ни бунт. 
 
Фондация „Нашите недоно-
сени деца“ заяви своята съ-
причастност към протестните 
действия и подкрепи искани-
ята на работещите в СБАЛДБ 
„Проф. Иван Митев“. 

Подкрепихме протестите в  
подкрепа на Педиатрията
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На 15 май 2019 г. по инициа-
тива на Фондация „Нашите 
недоносени деца“ за трети 
път у нас се отбеляза Светов-
ния ден на кенгуру-грижата.  
 
Тази година повече от 20 
неонатологични отделения 
в цялата страна отвориха 
вратите си за родители и 
техните недоносени деца.  
 
Отделенията, които отвори-
ха вратите си за родители 
и техните недоносени деца 

са: МБАЛ Пловдив АД; СБАЛАГ 
“Селена”, гр. Пловдив; МБАЛ 
„Проф. д-р С. Т. Киркович“ АД, 
гр. Стара Загора; МБАЛ “д-р 
Иван Селимински” АД, гр. Сли-
вен; МБАЛ Бургас АД; МБАЛ 
“Д-р Ст. Черкезов” АД, гр. Ве-
лико Търново; УМБАЛ „Д-р 
Г. Странски” ЕАД, гр. Плевен; 
МБАЛ Шумен АД; МБАЛ “Д-р 
Стамен Илиев” АД, гр. Мон-
тана; МБАЛ Добрич АД; МБАЛ 
“”Проф. Д-р Параскев Стоя-
нов” АД, гр. Ловеч; МБАЛ „Д-р 
Тота Венкова“ АД, гр. Габрово; 

Световен ден на  
кенгуру-грижите - 15 май
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МБАЛ Пазарджик АД; Вто-
ра САГБАЛ “Шейново” ЕАД, 
гр. София; МБАЛ Търговище 
АД; УМБАЛ “Канев”, гр. Русе; 
УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, 
гр. Пловдив; Клиника по не-
онатология СБАЛДБ ЕАД, гр. 
София; МБАЛ ”Д-р Атанас Да-
фовски” АД, гр. Кърджали. 
 
По повод Световния ден на 
кенгуру-грижата отделени-
ята в страна получиха но-
вия наръчник на Фондация-
та - „Спасителна прегръдка 
за недоносените бебета“.  

Книгата е посветена на кен-
гуру-грижите и ранното дет-
ско развитие при преждевре-
менно родени деца в периода 
от 0 до 3 години. Тя предлага 
практическа информация за 
родители и специалисти както 
за успешните начини на про-
веждане на кенгуру-грижи в 
неонатологичните отделения, 
така и насоки за подкрепа в 
ранното детство при преж-
девременно родените деца в 
първите години от живота им. 
 



„Спасителна прегръдка за 
недоносените бебета“ се 
явява естествено предло-
жение на първия наръч-
ник на Фондацията „Всичко 
за недоносените бебета“. 
 
Тя също се разпространя-
ва безплатно, а двата на-
ръчника са предоставени 
и като заемни книги в ОКИ 
Столична библиотека и 
нейните филиали в София.  
Освен книгата, по повод този 
ден създадохме и видео, в 
което трима завеждащи от-
деления неонатолози в Бъл-
гария споделят за ползите 
от „спасителната прегръд-
ка“ за недоносените бебета.

Цялото видео можете да видите тук: 
 https://www.youtube.com/watch?v=o1K_P4cAs5Y
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Световен ден на  
прееклампсия - 22 май

По повод 22 май - Световен ден за 
борба с прееклампсията подгот-
вихме информационни материали, 
които включват основна информа-
ция за това какво е прееклампсия, 
как се открива, за какво трябва 
да следят бременните, лекарите и 
акушерките, и как могат да бъдат 
предотвратени тежките усложне-
ния на това състояние. 
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Световна седмица  
на кърменето

Тази година освен редица информационни 
материали свързани с кърменето отбелязахме 
Световната седмица на кърменето с една 
изключително полезна и интересна лекция на 
тема “Успешно начало на кърменето”, с водещ 
д-р Бояна Петкова /сертифициран консултант 
по кърмене/. Лекцията бе със свободен вход 
и бе посетена от десетки бъдещи и настоящи 
майки.
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Световен ден на  
чистите ръце - 15 октомври

Отбелязахме Световния ден на чистите ръце с редица 
информационни материали! Чистите ръце са от особено 
значение за недоносените бебета, които са изключително 
податливи на инфекции поради незрялата си имунна система. 
Често това е и една от причините здравните специалисти да 
ограничават достъпа на родителите и контакта им с бебетата 
по време на неонатологичния престой.

От друга страна обаче именно присъствието на родителите и 
контакта с тях помага на бебето да се възстанови по-бързо, 
а на родителите му - да добият нужното спокойствие и 
увереност. Как тогава можем да имаме, от една страна бебета, 
спокойно гушнати в прегръдките на родителите си и от друга 
- сигурността, че всички мерки за съхраняване на здравето на 
тези крехки човечета са взети? Всъщност, отговорът е съвсем 
прост и лесно достъпен и се крие в две думи - чисти ръце!
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Световен ден на  
недоносените деца - 17 ноември

Над 15 млн. бебета се раж-
дат преждевременно всяка 
година, а само в Европа те 
са около 500 000. Над 1 млн. 
бебета умират всяка година 
в следствие на преждевре-
менно раждане, поради ус-
ложнения. В България ста-
тистиката също е тревожна 
– над 6 хил. бебета годиш-
но се раждат твърде рано.  
 
Това е причината за поредна 
година да отбелязваме Све-
товен ден на недоносеност-
та – 17 ноември. Ден, в който 
вниманието да бъде насоче-

но към тези най-мънички и 
борбени деца, голяма част от 
които въпреки всички труд-
ности, с които се сблъскват 
все пак оцеляват и нещо по-
вече – израстват като здра-
ви деца. Но за да се намали 
броят на преждевременните 
раждания, за да се намали 
броят на смъртността сред 
недоносените бебета, и да се 
намали процентът на увреж-
данията сред недоносените, 
е необходимо да се говори за 
проблемите и хората, както и 
специалистите да бъдат въз-
можно най-информирани.
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Празник на малките герои в Парти  
център “Амели”, София 
 
Фондация “Нашите недоносени деца” и Парти център “Амели” 
организирахат едно незабравимо тържество за малките герои 
на София с креативна работилница за декориране на рамки, 
шарен детски кът и вълнуващи за всички изненади! 
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Бал на малките герои в Plovdiv Plaza, гр. Пловдив 
 
Нашите приятели от PLOVDIV PLAZA подготвиха много заба-
вления в подкрепа на всички малки герои, като част от тях са 
детско караоке, работилничка и благотворителен базар. Освен 
всичко това, от 11 до 17 ноември PLOVDIV PLAZA бе осветен в 
лилаво в израз на съпричастност към недоносените деца и 
техните семейства. От 9 до 30 ноември PLОVDIV PLAZA бе и 
домакин на пътуващата изложба на Фондация „Нашите недо-
носени деца“ – „Родени герои -  животът, който предстои“. 
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Безплатни консултации с неонатолог 
 
Благодарение на екипа на д-р Диана Аргирова, завеждащ 
Отделение по Неонатология, УМБАЛ „ Пловдив“ родителите на 
недоносени деца имаха възможността да се консултират без-
платно с неонатолог в рамките на 3 дни.
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Среща на малките герои с постановката “Грозното пате” 
в гр. Сливен  
 
Фондация „Нашите недоносени деца“ и екипът на неонатоло-
гично отделение към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, Сливен 
отбелязахме заедно със стотици семейства на недоносени 
деца Световния ден с детска постановка в камерната зала на 
Драматичен театър „Стефан Киров“.
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Благотворителен детски мюзикъл “Патиланци” в гр. 
Велико Търново 
 
Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ в парт-
ньорство с фондация „Нашите недоносени деца“ и неонатоло-
гично отделение към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, Велико 
Търново, организираха благотворителен детски мюзикъл 
„Патиланци“. Представлението беше представено на Деня на 
недоносените деца, а част от приходите от продажбата на 
билети бяха предназначение за закупуване на видеоларинго-
скоп за Отделението по Неонатология в областната болница. 

„С видеоларингоскопа ще се намали 
травматичното увреждане на 
недоносените бебетата при вливането 
на сърфактант за разгъване на белите 
им дробове. Не се поставя интубационна 
тръба, а се поставя сонда, чрез която 
се инсуфлира сърфактантът. След това 
сондичката се маха и бебето не е на 
апаратна вентилация.“ 
 
д-р Кина Николова 
Началник - неонатологично 
отделение към МОБАЛ „Стефан Черкезов“,  
Велико Търново
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Среща на малките герои в гр. Варна 
 
За поредна година Карин Дом, съвместно с Фондация „Нашите 
недоносени деца“, отбеляза Световния ден на недоносените 
деца, тази година в детски клуб „Весели крачета“.  
 
Гостите на събитието се забавляваха в удобния и приятен 
детски кът на домакините. По време на срещата специалисти-
те от екип „Ранна интервенция“ на Карин дом споделиха своя 
професионален, а родители своя личен опит в отглеждането 
на недоносено дете. 
 
На срещата присъстваха и представители на община Варна, 
медицински специалисти и Вяра Базлянкова - родител на 
недоносено дете, представител на Фондация “Нашите недоно-
сени деца”.
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Пътуваща изложба “Родени 
герои - животът, който 
предстои...”, гр. Правец 
 
На 17-ти ноември жителите и 
гостите на град Правец имаха 
възможността да се насладят 
на кадрите от едноименната 
изложба, които бяха прожекти-
рани на видео стена в града. 
В знак на солидарност с малки-
те герои и техните семейства 
на 17-ти ноември в лилаво бяха 
осветени и фонтаните в града.

Пътуваща изложба “Родени 
герои - животът, който 
предстои...”, гр. Добрич  
 
В периода 14 до 22 ноември 
гр. Добрич бе домакин на пъ-
туващата изложба на Фонда-
ция “Нашите недоносени деца” 
под наслов “Родени герои 
- животът, който предстои...”. 
На 17-ти ноември неонатоло-
гичното отделение в МБАЛ 
“Добрич” организира празник 
на своите недоносени деца и 
техните семейства. 
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Отделението по неонатология на 
УМБАЛ КАНЕВ АД, гр. Русе орга-
низира празнична среща в зала 
“Батенберг” на Регионален исто-
рически музей - Русе. Екипът на 
отделението събра най-малките 
и пораснали герои и техните ро-
дители, за да отпразнуват заедно 
Световния ден на недоносените 
деца!

Неонатологичното отделение към МБАЛ - гр. Пазарджик ор-
ганизира среща по повод Световния ден на недоносените 
бебета. 

Световен ден на недоносените деца в град Русе

Световен ден на недоносените деца в гр. Пазарджик
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Световен ден на недоносените деца в гр. Шумен

За седма поредна година в МБАЛ – Шумен 
медицински лица и майки на недоносени 
бебета отбелязаха 17-ти ноември 
– Световния ден на недоносените 
деца. На събитието присъстваха още 
студенти от Медицинския университет 
– филиал Шумен, представители на 
Фондация „Нашите недоносени деца“, 
УНИЦЕФ и ЦРДР, както и зам.-кметът 
по здравеопазване в община Шумен 
д-р Светлана Маркова. Малчуганите от 
Целодневна детска градина „Братя грим“ 
в града също отбелязаха този ден по 
свой начин.
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За втора поредна година 
фондация „Нашите недоно-
сени деца“ (ФННД) органи-
зира благотворителна кам-
пания под надслов “Големи 
чудеса за малките герои” по 
случай Световния ден на не-
доносените деца, който се 
отбелязва на 17 ноември.

Благотворителна 
“Вечер на Чудесата” - 14 ноември

Денят беше честван в Бълга-
рия за пръв път през 2012 г. по 
инициатива на фондацията.  
Оттогава, по традиция, ФННД 
продължава мисията си в под-
крепа на малките герои чрез 
най-разнообразни обществе-
но-информативни дейности и 
събития. Тази година Светов-
ният ден ще бъде отбелязан 
със “Среща - празник на мал-
ките герои” в десетки градове в 
страната, съвместно с екипите 
на неонатологичните отделе-
ния. По повод празника на 14 
ноември в Софийска градска художествена галерия се проведе 
благотворителна “Вечер на чудесата”.  Тази година патрон на 
събитието беше доц. Михаил Околийски от Офиса на Световна-
та здравна организация в България.
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Н.пр. Сьорен Якобсен, посла-
ник на Дания, приветства при-
състващите, а Нина Николова, 
председател на ФННД, пред-
стави постиженията на фонда-
цията през изминалата годи-
на и постави целите за идната. 
 
Мисията за 2020 г. е създава-
нето на Национална програ-
ма за проследяване на здра-
вето на недоносените деца 
в периода от 0 до 7 години. 
 
По време на „Вечер на чуде-
сата“ всички присъстващи 
имаха възможността да под-
крепят каузата като закупят 
благотворителен календар 
или фотография от изложба-
та под надслов „Родени герои 
– животът, който предстои“, 
посветена на правото на пъл-
ноценен живот на всички не-
доносени деца и новородени 
бебета с влошено здравослов-
но състояние.

В събитието се включиха 
десетки представители на 
бизнеса, медиите, извест-
ни личности и много други 
заставащи зад каузата на 
недоносените. От благот-
ворителната изложба бяха 
продадени над 100 фотогра-
фии и календари.
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Вече сме част от родителския съвет 
на EFCNI Европейската фондация за 

грижа за новородените

Изключително горди сме, че 
Нина Николова, председател на 
Фондация „Нашите недоносе-
ни деца“, е сред новоизбраните 
членове на съвета на родите-
лите към Европейската фонда-
ция за грижа за новородените 
(EFCNI‘s Parent Advisery Board).  
 
Родителският съвет включва 
представители на родителски 
организации от страни в Ев-
ропа - Ирландия, Португалия, 
Северна Ирландия, Унгария, 

Литва, Гърция, Украйна, сред 
които вече и България, както 
и извън Европа, представител 
от САЩ и Република Гана. Ро-
лята на този съвет е от изклю-
чително значение в застъп-
ническата работа на EFCNI за 
правата на бебетата по све-
та, родени твърде рано или 
със здравословни проблеми, 
но също така и в работата на 
всяка една държава на на-
ционално ниво. 
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Участие в 15-тата среща на 
родителските организации, 

 2019 Мюнхен, Германия

За поредна година Фондация 
“Нашите недоносени деца” при-
съства на годишната среща на 
родителските организации, 
които работят в сферата на пра-
вата на недоносените и болни 
бебета, и техните семейства. 
Повече от 100 участници от 30 
държави, заедно в подкрепа на 
малките герои, благодарение 

на EFCNI - Европейската фон-
дация за грижа за новороде-
ните. Една от важните теми 
на срещата бe обсъждане на 
стратегии за имплементи-
ране на Европейските стан-
дарти за грижа за бебетата, 
родени преждевременно във 
всяка една държава. 
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Трети конгрес  на европейските  
неонатологични общности

В периода 17-21 септември в 
Маастрихт, Холандия се про-
веде Третият съвместен кон-
грес на европейските неона-
тологични общности (jENS).  
 
Тази година той бе организи-
ран от Европейското обще-
ство за педиатрични изслед-
вания (The European Society 
for Paediatric Research), Обе-
динението на европейските 
неонатологични и перина-
тални общества (The Union of 
European Neonatal and Perinatal 
Societies) и Европейската фон-
дация за грижа за новороде-
ните (EFCNI). Конгресът беше 
посетен от над 2000 предста-
вители на медицинската общ-
ност, родители, изследовате-
ли и специалисти от областта 
на ранното детско развитие.   
 
Представители на Фондация 
„Нашите недоносени деца“ - 
Нина Николова, председател 
на ФННД и член на Родител-
ския консултативен съвет към  
(EFCNI) и Маргарита Габровска, 
специалист по ранно детско 
развитие, всъщо взеха учас-
тие във всички конгресни дни.

„За нас беше изключително 
ценно да споделим какво се 
случва в България по отноше-
ние на усилията ни за въвеж-
дане на Национална програма 
за проследяване на преждевре-
менно родените деца и да чуем 
обратната връзка и препоръки 
от колеги, които вече са ми-
нали през този процес. Семей-
но-ориентираната грижа в 
неонатологичните отделения, 
както и необходимостта от 
дългосрочна подкрепа на дет-
ското развитие при недоносе-
ните деца, бяха сред широко 
обсъжданите теми на тазго-
дишния конгрес. Знаем, че в 
България имаме да извървим 
дълъг път, докато осигурим на 
тези деца грижата, която те 
и родителите им заслужават, 
но и знаем, че няма да се отка-
жем, докато не го постигнем.“ -  
споделиха след Конгреса нашите 
колеги.
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Пети Глобален форум по проблемите 
на недоносените деца 

 във Вилнюс, Литва

На 5-ти и 6-ти декември 2019 г. 
във Вилнюс, Литва се проведе 
Петият глобален форум по про-
блемите на недоносените деца 
(5th Global Summit for Preemies), 
който събра на едно място спе-
циалисти от областта на неона-
тологията, детското развитие, 
политики и застъпничество.  
 
В Конгресът взеха участие пред-
ставители на 21 държави, сред 
които и България, в лицето на 
Нина Николова, председател на 
Фондация „Нашите недоносени 
деца“ и Маргарита Габровска, 

ръководител „Ранно детско раз-
витие и терапевтични услуги“. 
 
В рамките на събитието бяха 
засегнати теми с изключително 
висок приоритет като Европей-
ските стандарти за грижа за не-
доносени и болни новородени в 
Европа, въвеждането и разви-
тието на семейно-ориентира-
ната грижа в неонатологични-
те отделения, овластяването 
на семействата и партньор-
ския модел в грижата за не-
доносените новородени още 
от първия ден на появата им.  
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Като част от събитието, бе осъ-
ществено и посещение на не-
онатологично отделение във 
Вилнюс, в което бяха наблюда-
вани добри практики на грижа 
за новородените и техните се-
мейства чрез осигуряване на 
24-часов достъп на родители-
те и наличие на сектор със се-
мейни стаи, в които родителите 
могат да остават с децата си за 
желаното и необходимо време.  
 
В рамките на посещението има-
хме възможността да се за-
познаем и с работата на мул-

тидисциплинарен екип към 
отделението, съставен от кли-
ничен психолог, ерготерапевт 
и социален педиатър (специа-
лист по ранно детско разви-
тие), които разказаха за под-
крепата, която предоставят на 
бебетата и техните семейства. 
 
Конгресът приключи с прескон-
ференция в Президентството 
на Литва, в рамките на която 
беше отправен и призив за пре-
дприемане на най-съвременни 
мерки в грижата за недоносе-
ните и болни новородени.
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Участие в конференция “Грижа в ранната възраст” 
организирана от Фондация “За нашите деца” 
 
Фондация “Нашите недоносени деца” взе участие в конференция-
та като представи темата “Интегрирани практики и подходи към 
ранното детско развитие в здравна система”, лектор Маргарита 
Габровска, специалист по ранна детска интервенция към Център 
за детско развитие “Малки чудеса”. В изследването бяха предста-
вени добри практики от подхода на семейно-ориентирана грижа 
въведени от нас в неонатологичните отделения в страната.  
 
Участие в национална конференция “Ранно детско 
развитие: наука и практика”, организирано от  
УНИЦЕФ и НБУ 
 
Тема: “Достъп до проследяване на развитието на недоносените 
деца след изписването от неонатологичното отделение: ситуа-
цията в България”, лектор Маргарита Габровска, специалист по 
ранна детска интервенция към Център за детско развитие “Малки 
чудеса”. В лекцията бяха представени резултатите от национал-
но-количествено проучване, сред семейства с преждевременно 
родени деца с цел изследване възможностите за терапевтични 
услуги и медицински грижи след изписването от неонатологично-
то отделение.  
 
Участие в Национална конференция “Ранна детска 
интервенция: овластяване на семействата и насърчаване 
на развитието на детето”, организирана от УНИЦЕФ и НМД 
 
Маргарита Габровска, специалист по ранна детска интервенция 
към Център за детско развитие “Малки чудеса” бе модератор на 
панела, посветен на семейно-ориентираната грижа и ранна дет-
ска интервенция. 
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На 28 август фондация „Нашите 
недоносени деца“ откри изложба 
под надслов „Родени герои – жи-
вотът, който предстои“. Тя бе пос-
ветена на правото на пълноце-
нен живот на всички недоносени 
деца и новородени бебета с вло-
шено здравословно състояние.  
 
В продължение на 13 дни – до 10 
септември, в София на Моста на 
влюбените до НДК бяха разпо-
ложени 60 табла с емоционални 
снимки на недоносени деца от 
самото им раждане и първите 
грижи за тях в неонатологични-
те отделения, от периодите след 
изписването им и в последва-
щите етапи от живота им. Фото-
графиите, заснети от известния 
детски фотограф Калина Арсова 
„Калина ме снима“ носиха спе-
циални послания и насочваха 
към нуждата от дългосрочно 
проследяване на здравослов-
ното състояние на децата, роде-
ни твърде рано и с ниско тегло.  

Изложба “Родени герои - животът, 
който предстои...”

 
Целта на изложбата бе да привлече вниманието на обществото 
към все по-актуалния проблем за недоносените деца и бе подкре-
пена от платежния и картов оператор БОРИКА АД.
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Благотворителен календар  
“Родени герои - животът, който 

предстои”

Тази година благотворителният 
ни календар е под надслов „Родени 
герои - животът, който предстои“. 
Събрал в себе си 12 вдъхновяващи 
фотографии на известната дет-
ска фотографка Калина Арсова - 
Kalina me Snima, той пресъздава 
щастливите и вълнуващи исто-
рии на деца, родени твърде рано 
и твърде малки, които въпреки 
трудните си първи дни и месеци 
успяват да се преборят и днес са 
едни пораснали и усмихнати деца.  
 
Календарът е част от кампания-
та на Фондацията за създаване 
на Национална програма за про-
следяване на здравето на недо-
носените деца в периода от 0 до 
7 години. Проследяването е необ-
ходимо, за да се предотвратят или 
сведат до минимум здравослов-
ните последствия, характерни за 
децата, които се раждат преж-
девременно. Фотографиите бяха 
част от едноименната изложба, 
посветена на инициативата, коя-
то се състоя през септември на 
„Моста на Влюбените“ в гр. София. 
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Коледни базари

Тази година в традиционните 
ни коледни базари “Подари мъ-
ничко вълшебство” се включи-
ха компании като Борика, Бош, 
Телелинк, А1, Абви, Кока-Кола. 
Много компании решиха да ор-
ганизират и свои базари като 
средствата дариха в подкрепа на 
недоносените бебенца и техни-
те семейства: Порше, Шенкер. В 
инициативата се включиха и ре-
дица училища от цялата страна.   
 
За първи път тази година госту-
вахме и в с. Владя. Благодарение 
на г-жа Цветанка Здравкова, кмет 
на с. Владая и наши доброволци 
имахме благотворителен щанд в 
подкрепа на най-малките герои.





Център за детско развитие „Мал-
ки чудеса“ е първото по рода си 
пространство в България, кое-
то предоставя специализирана 
комплексна подкрепа за недо-
носените деца и семействата им.  
 
В центъра се осъществява про-
следяване, превенция и тера-
пия на състояния, характерни 
за недоносените деца. Основ-
ният фокус в „Малки чудеса“ 
е ранното детско развитие от 
раждането до седмата година.  
 
В Центъра децата и семейства-
та са посрещнати от специа-
листи – психолози, ерготера-
певт, логопеди и специалист 
по ранна детска интервенция, 
профилирани в ранната под-
крепа на преждевременно ро-

дени деца и техните семейства.  
 
Родителите могат да полу-
чат безплатна консултация от 
лекар неонатолог или педиа-
тър, относно основни въпроси 
в грижата за техните деца. В 
„Малки чудеса“ децата и роди-
телите могат да се възползват 
както от индивидуални кон-
султиране и терапия, така и от 
възможностите за включване 
в терапевтични групи за деца и 
групи за родителска подкрепа.  
 
Стремежът на Фондацията е да 
спести на родителите лутането 
от специалист на специалист, 
като предлага специализирана 
подкрепа за развитието на де-
цатa на едно място.

Грижим се за детското развитие в 
Център “Малки чудеса”
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Първи грижи за  
недоносеното бебе

И през 2019 година Фондация 
„Нашите недоносени деца“ про-
дължи информационната си 
кампания, насочена към осигу-
ряването на адекватна инфор-
мация за бъдещи и настоящи 
родители. За целта организи-
раме срещи с водещи специа-
листи в областта на акушер-ги-
некологията, неонатологията, 
офтамологията, неврология-
та, а също така психологията, 
логопедията, ерготерапията 
и други. Те представят лек-
ции по разнообразни теми, 
съдържащи ценна теоретич-
на и практическа информация 
за бременността, раждането 
и отгледждането на бебето 

и детето. Отделят и специал-
но внимание на раждането и 
отглеждането на недоносено 
бебе. Засягат важни въпроси, 
свързани с първите дни в ин-
тензивно отделение; първия 
контакт с бебето; кърмене; бе-
бето у дома, проследяване и 
консултации със специалисти, 
захранване. Така помагат на 
бъдещите и настоящите роди-
тели да се справят с предиз-
викателството – родителство. 
За да достигнем до възможно 
най-голяма аудитория, излъч-
ваме видеата онлайн, като цел-
та ни е да достигнем до родите-
ли от цялата страна.

Онлайн училище за родители

д-р Таня Праматарова 
МБАЛ “Д-р Иван Селимински”, Сливен



ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Онлайн училище за родители

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Проследяване на зрението на недоносените деца.  
Превенция на ретинопатията  

 
д-р Лиляна Димитрова 

Аджибадем Сити Клиник болница Токуда, София

Хранене и захранване на недоносеното бебе 
 

д-р Донка Узунова 
Втора САГБАЛ Шейново, София
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Как да общуваме с детето през първите 7 години? 
 

Татяна Митова 
Логопед в Център за детско развитие „Малки чудеса“ 

към Фондация „Нашите недоносени деца“

Как да общуваме с детето през първите 3 години? 
 

Маргарита Габровска 
Логопед и специалист ранно детко развитие в Център „Малки чудеса“ 

към Фондация „Нашите недоносени деца“



ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Онлайн училище за родители

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Социална програма към Център за детско развитие 
„Малки чудеса“, дава възможност на повече деца да 
получат терапветична подкрепа. 
 
Какво включва програмата?  
 
 Дългосрочна терапевтична подкрепа за деца от 
семейства с финансови затруднения; 
 
 Безплатни консултации със специалисти по ранно 
детско развитие - психолог, логопед, ерготерапевт; 
 
 Безплатни консултации с неонатолог и педиатър; 
 
 Безплатни лекции и семинари на теми, засягащи 
родителство и детско развитие.

Благодарение на Социалната програма 
и нашите дарители през 2019 г.: 
 
 Проведохме повече от 200 консултации 
 Подкрепихме 82 семейства



Родителите редовно се обръщат към нас с 
въпроси, свързани с правилната грижа за 
техните недоносени деца. Темата е твърде 
специфична и е изключително важно на 
тези въпроси да отговарят единствено 
квалифицирани специалисти, а нашата цел 
винаги е била да предоставим най-актуалната 
и медицински достоверна информация.  
 
Затова стартирахме регулярни безплатни 
консултации за семействата на недоносени деца 
с Д-р Малинова, неонатолог във ІІ-ра САГБАЛ 
“Шейново” и д-р Бояна Петкова, педиатър. 
 
Консултации не представляват преглед 
и не назначават конкретно лечение.  
 
Програмата се реализира с подкрепата на 
BCause: в помощ на благотворителността, 
Фонд за лечение и рехабилитация на деца.

Безплатни консултации с лекар 
в Център “Малки чудеса”



Център за детско развитие “Малки чудеса” 
беше домакин на среща за споделяне на добри 
практики в областта на неонатологичните грижи.  
 
Велина Митева, психолог, върнал се от практика в 
отделение за недоносени новородени във Франция, 
сподели с нас наблюденията си от комплексния 
подход на грижа за децата и семействата там.  
 
Вдъхновени и уверени, че грижата следва да бъде 
насочена както към тялото, така и към съхранение 
на вътрешния свят на новородените и техните 
родители, ще продължаваме да се борим за това и 
в България.

Среща за споделяне на 
добрите практики в областта 
на неонатологичните грижи в 

център “Малки чудеса”



Традиционно, завършихме годината с една от най-
емоционалните ни инициативи - да пожелаем скорошно 
изписване на недоносените бебета, които прекарват 
Коледа и Нова година, борейки се за живота си.   
 
Празниците често носят тъга в семействата, чиито 
бебета все още са в неонатологичното отделение. 
Тази липса ни е добре позната и знаем, че не може 
да бъде запълнена, но всяка година се опитваме 
да покажем, е сме тук, за да я споделим с вас. 
 
Понеже всяко първо нещо е важно и Коледата не прави 
изключение, тази година отново изпратихме малка 
изненада до бебетата и техните семейства в над 20 
неонатологични отделения в страната. 

Знаем колко е трудно 
да посрещнеш Коледа в 

неонатологичното отделение 





НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ 
И ПАРТНЬОРИ

Корпоративни дарители 
 
ФИНИТ СОФТУЕР СИСТЕМС ЕООД 
DXC Technology БЪЛГАРИЯ 
EXC Consulting BG EOOD 
ФОНДАЦИЯ ВЪРХОВЕН СЪВЕТ ЗА БЪЛГАРИЯ 
SUNNY DANCE STUDIO 
ЮНИКОМС ШВЕЙЦАРИЯ ГМБХ 
ЮНИКОМС БЪЛГАРИЯ ЕООД 
ISOBAR COMMERCE EOOD 
Дарик Радио и Ники Кънчев 
БАНКА ДСК ЦУ - VIP 
Юробанк И Еф Джи България АД 
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ЦУ 
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 
ФИРСТ ИНВЕСТМЕНТ БАНК 
ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД 
RAIFFEISENBANK(BULGARIA) EAD 
БИКОУЗ В ПОМОЩ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ 
PAYSAFE BULGARIA EOOD 
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД 
УниКредит Булбанк АД 
УНИТЕД БУЛГАРИАН БАНК 
ИНВЕСТБАНК АД 
INGRAM MICRO GBS EOOD 
БЛД ХОУМС ЕООД 
ТЕЛЕЛИНК ИНФРА СЪРВИСИС ЕАД 
НОТАРИУС РУМЯНА ИВАНОВА РАДЕВА - Р 
МЕНТОРМЕЙТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 
СЛУЖИТЕЛИТЕ ДАБЪЛЮЕЙЧДЖИ СЪРВИСИЗ Б-Я ЛИМИТИД 
ЕООД 
УК ОНЛИНЕ ГИВИНГ ФОУНДАТИОН 
ТИНКИН 
ДАВИД ХОЛДИНГ АД 
БОРИКА АД 
КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД 

ДЗИ 
PROCTER AND GAMBLE BULGARIA 
OAK FOUNDATION LTD 
МЕДИЛИНК 2001 ЕООД 
МОНИ ТРЕЙД ООД 
БЕБОЛИНО ЕООД 
КИЕЗИ БЪЛГАРИЯ ЕООД 
ABBVIE EOOD 
НЮ ИВЕНТ ЕООД 
ДЕЙТА ПЛЮС ООД 
ПРАЙМ ХОЛДИНГ АД 
ФОРМПАРТ ТРЕЙДИНГ БГ ЕООД 
ДЕСПАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД 
ЗЕНИТ АДВЕРТАЙЗИНГ ЕНД КОМЮНИКЕЙШЪН 
СДРУЖЕНИЕ ДАМСКИ ФОРУМ 
ПАРК ЛЕЙН ДИВЕЛЪПМЪНТС АД 
ПОРШЕ БГ ЕООД  
СМАРКЕТИНК EООД 
УОЛТОПИЯ АД 
Волонтайм 
Студио Калист 
БЦНП 
България Дарява 
ЙОГА И АЕРОБИКА КЛУБ ВИБХУТИ КАМПАН 
ЧСEУ БРИТАНИКА 
Платформата 
СУ В.ЛЕВСКИ Сливен 
служителите на SAP Labs 
СУ .К. Константинов. - Сливен 
IV-то ОУ „Димитър Петров“ – гр. Сливен 
VII-мо ОУ „Панайот Хитов“ – гр. Сливен 
V-то СУ „Пейо Крачолов Яворов“ – гр.Сливен  
XII-то OУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен 
XI-то СУ „Константин Константинов“ – гр. Сливен 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Сливен 
III-то ОУ „Д-р Иван Селимински“ – гр. Сливен 
БУЛФЕЛД ЕООД

+ 70 
корпоративни 

 дарители

+ 800 
индивидуални 

 дарители

Партньори 
 
Chapter 4 Bulgaria 
Амели Парти Център 
Софийска Градска Художествена 
Галерия 
Метрополис Груп АД 
Hell‘s kitchen 2 
StagePro 
Deli Catering 
Darts News 
БТВ Медия Груп 
Paragraph21 
On Health 
Agro TV 
BG Mamma 
Dir.bg 

Glamour 
Икономист 
Грация 
News.bg 
Offnews 
ViewSofia 
БОРИКА АД 
ABBVIE EOOD 
СДРУЖЕНИЕ ДАМСКИ ФОРУМ 
СМАРКЕТИНК EООД 
УОЛТОПИЯ АД 
 
Националната Мрежа за Децата 
EFCNI 
Български център за нестопанско право 
България Дарява 
Платформата  
Волонтайм



Благодарим на всички наши дарители 
и партньори, че направиха работата 
ни в подкрепа на недоносените деца и 

техните семейства възможна!

БЛАГОДАРИМ ВИ!



Фондация “Нашите недоносени деца” 
В подкрепа на недоносените деца и техните семейства 

www.premature-bg.com


