
Програми на ЕС, насочени към подпомагане на 
проекти в областта на общественото здраве

Опитът на Българска асоциация по 
семейно планиране и сексуално 

здраве



БАСП - Кои сме ние

НПО, регистрирано в обществена полза през 1992 г.
Основни направления на работа – секусално и 
репродуктивно здраве, здравна превениця, информация и 
образование
Целеви групи – млади хора, здравни специалисти, 
учители, хора от помагащите професии, групи в 
неравностойно положение – етнически малцинства, деца 
в институции, хоря живеещи в отдалечени райони и т.н.
Гленство в различни нционални и международни мрежи 
– най-важната МФСП (Международната федерация по 
семейно планиране)



Проектът SAFE

S - Sexual
A - Awareness
F – for 
E – Europe
От него – инициативата Y-SAFE (Youth -SAFE)
Име на проекта – Европейско партньорство за 
промоция на сексуалното и репродуктивно 
здраве (СРЗ) на младите хора



Партньори по проекта

Продължителност 3 години (от 1 ноември 2004 до 31 
октомври 2007)
Партньори:

Европейския регион на МФСП и нейните асоциации 
членки в 26 европейски страни, включително България)

• Принос – експертизя в областта на СРЗ и познаване на 
националните специфики

Регионален офис на СЗО за Европа
• Работа и достъп до институциите, създаващи и утвърждаващи 
здравни политики

Университетът в Лунд
• Експертиза в областта на качествени и количествени 
изследвания



Страни, в които се 
осъществи проекта

Изследвания за СРЗ ноа младите хораResearch on youth SRHR
Количествен анализ в 26 страни (вкл. България)
Ситуационен анализ в 11 страни (вкл. България)
Качествени изследвания в 11 страни (вкл. България)

Austria Germany Netherlands
Belgium Greece Norway
Bulgaria Hungary Poland
Cyprus Iceland Portugal
Czech Republic Ireland Slovak Republic
Denmark Italy Spain
Estonia Latvia Sweden
Finland Lithuania United Kingdom
France Luxembourg



Основна цел на проекта в 
европейски контекст

Да се подобри СРЗ на младите хора в 
европа чрез по-добро партньорство 
сред страните-членки на ЕС, по-добра 
координация на институциите и 
хармонизация на политиките за 
обществено здраве, както и на 
стратегиите за промоция на здраве и 
здравните програми за младите хора



Българското участие

Качествено изследване за сексуалния дебют на 
подрастващите в страната (2006г)
Една от шестте организации спечелили микропрокт в 
рамките на този голям проект, и реализирали младежка 
радиопрограма в радио Дарик-Русе за превенция на 
трафик и здравно и сексуално образование (2006 - 2007)
Домакин и организатор на обучениев българия на 11 
страни партньори , осъществяващи разлечни качествени 
проучвания по теми, избрани от тях (2006)
Участие в инициативите на 26 страни за млади хора и 
младежко участие (2005 - 2007)



Резултати

Успешни партньорства
Хармонична работа на различни институции
“Снимка” на ситуацията относно СРЗ на 
младите хора в Европа
Диалог между институции – на годишните 
срещи на МЗ, организирани от СЗО
Програмни документи, предоставени на на ЕК, 
СЗО и здравните министерства в страните
SAFE 2 – във финална фаза на одобрение



Проектът Sunflowers

Продължителност – 1 май 2008 – 31 
октомври 2010
Водеща организация – ANLAIDS Lombardia
Цел – проектът ще генерира, събира и 
разпространява добри практикиq информация и 
данни за методи за превеция на ХИВ/СПИН 
сред младите хора, които ще бъдат използвани 
он институциите на публичната 
администрация, НПО и други партньори от 
новите страни-членки на ЕС



Основни дейности

Четири основни групи дейности:
Анализ на разпространението на ХИХ епидемията 
на нациноално ниво и в европейски контекст
Генериране и обмен на добри практики
Организиране на европейска кампания за 
превениця
Кампания по превениця, насочена към и 
реализирана от млади хора в следните проектни 
области: София, Кошице, Букурещ, Вилнюс, Усти 
над Лабем, Тимишоара, Милано, Рим, Мадрид, 
Лондон и Франкфурт
Партньори – НПО, държавни структури (най-често 
местния еквивалент на РИОКОЗ), научни 
институти, университети



SUNFLOWERSUNFLOWER
Geographical coverageGeographical coverageGeographical coverage

SPAIN

UK

ITALY

GERMANY LITHUANIA

CZECH 
REPUBLIC

SLOVAKIA

ROMANIA

BULGARIA



Перспективи

След първите 6 месеца – рапределение 
на задачите, 2 срещи
Следваща среща – София, май 2009
Селекция на млади хора за дизайн и 
осъществяване на кампанията
Нов проекта депозиран – H-cube (17 
партньори, част от тях – от 
Слънчогледи, превенция на ХИВ, 
хепатит Б и хепатит С) 



Какво работи добре и защо е 
добре да работим по PHEA

Дава ни европейската перспектива на нещата
Колкото повече (партньори), толкова повече ☺
Обмен на добри практики, нови партньорства
Идеята за новите проекти идва някяк
спонтанно – от един отиваме някак естествено
на друг
Възможно е продължение на успешни 
практики



Да не забравяме

Много партньори – ТРУДНА 
координация
Относително малък дял от средствата –
много парчета на тортата
Губи се иднивидуалността на 
организацията в името на колективното 
“лице” на проекта
Все пак... плюсовете са повече!
Благодаря за вниманието !
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