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Асоциация Аниридия България е организация с нестопанска цел, която 

осъществява дейност в обществена полза .  

Спецификата на организацията е свързана с пряко подчинение на всички 

нейни дейности изключително в аспект заболяването - аниридия.  

Аниридия означава “без ирис” и е рядко генетично заболяване, засягащо 

зрението, характеризиращо се с непълното формиране на ириса на окото 

(оцветената част на окото, която обгражда черната зеница).  

Сдружението е създадено в края на 2012 г. като негови учредители са хора със 

заболяване аниридия или засегнати от него.  

Асоциацията е пълноправен член на Асоциация Аниридия Европа.  

Основната мисия на Асоциация Аниридия България е да обедини 

засегнатите от болестта аниридия семейства и да служи на техните интереси. 

Именно поради тази причина, в началото на 2013 г., учредителите на организацията 

разработихме проект „Изграждане на нови механизми за самопомощ при 

засегнатите от аниридия” с официален партньор Асоциация Аниридия 

Норвегия. Проектът бе одобрен за финансиране  по програма за подкрепа на 

неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.. 

 В рамките на Първия конкурс за набиране на проектни предложения с 

тематичен приоритет: „Овлaстяване на уязвими групи“, бяха одобрени 58 малки 

проекта или само 27%  от всички подадени, сред които на едно от първите места е 

изготвеният от нас проект . 

В проекта са заложени следните дейности:  

 Обмяна на опит с  партньорската НПО  от Норвегия, чрез разработване и 

разпространение на Наръчник за добри практики.  

 Организиране и реализация на две специализирани обучения с участието на 

лектори- експерти  

 Доц. Анна Попова – работи като детски офталмолог в УМБАЛ 

«Александровска» 
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  Д-р Димитър Русинов - работи като детски нефролог в МЦ «Детско 

здраве»  и други доказани професионалисти . 

 B Организиране и реализация на 5 информационни семинара из цяла страна, с 

цел запознаване на обществото и заинтересованите лица със заболяването.  

 Създаване на Регистър на засегнатите от аниридия лица в България.  

 Изготвяне и разпространение на информационни материали и др. 

Реализацията на проекта ще стартира през м. януари 2014 година. За 

изпълнението му и достигане на всички заложени цели е необходимо 

съфинансиране от страна на Асоциация Аниридия България, чийто размер е 

5 000 лв. Фактът, че организацията съществува от сравителено кратък период и 

липсата на достатъчно информация за заболяването затрудняват набавянето на 

средства за изпълнение на тази инициатива.  

Ние вярваме, че проектът е изключително практически ориентиран и 

адресира основните проблеми на засегнатите от заболяването лица.  

Ние искаме, да помогнем и да намалим трудностите на засегнатите лица, 

като им предложим внимание, разбиране и подкрепа, както и актуална информация 

за заболяването и видовете лечения. 

Ние целим, да стимулираме обществото към толерантност и солидарност. 

Ние се надяваме, че Вие ще ни подкрепите в това наше първо начинание, 

като помогнете да съберем необходимата ни сума, според възможностите Ви.  За нас 

всяка помощ е от значение. 

Ако желаете да помогнете на хората с Аниридия в България :

Райфайзен Банк 
Асоциация Аниридия България                               
IBAN: BG32RZBB91551002692764 
BIC: RZBBBGSF   

  Екипът на Асоциация Аниридия България, Ви  благодари, че сте съпричастни ! 

Лица за контакти: 
Тел: 0878 554 225  
Eлена Цонева - Председател на ААБ 
Тел: 0885 054 039  
Йорданка Николова - Ръководител проект 
  и член на УС на ААБ 

Адрес: ж.к. Люлин Център
ул. „Арх. Георги Ненов“ №31
1324 София, България
Еmail : office@aniridiabg.eu
Сайт : www.aniridiabg.eu 

http://www.aniridiabg.eu/

