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МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

На събрание, проведено на 30 март 2015г в гр. Златибор се постигна 

съгласие между регионалните асоциации -членове на Мрежата на 

трансплантирани пациенти за Югоизточна Европа и се подписа 

Меморандум за сътрудничество. 

Страни, подписали Меморандума: 

 Асоциация на децата с бъбречни заболявания и трансплантирани пациенти 

„Всички за една усмивка“, адрес: Република Сърбия, КОД 105929300, гр. 

Белград, п.к. 11070, ул. „Устаничка“ №64, представлявана от Хелена 

Алаваня; 

 Асоциация на бъбречноболните пациенти на Словения, адрес: Република 

Словения, КОД SI26545659, гр. Любляна, п.к.1000, ул. Жалошка чест №7, 

представлявана от Хосе Оцвирк 

 Асоциация на пациентите на диализа и трансплантирани пациенти на 

Босна и Херцеговина, адрес: Босна и Херцеговина, КОД 4236597510002, 

гр.Витиз, п.к.№72250, ул. Пословни център №96 бб, представлявана от 

Томислав Жулевич 

 Асоциация на трансплантираните на Хърватска, адрес: Република 

Хърватия, КОД 47697077526, гр. Загреб, п.к.№10000, ул. Ник Гръшковица 

№5, представлявана от Таня Вац; 

Член 1 

Меморандумът за сътрудничество е сключен между подписалите го страни 

с оглед постигане на взаимни цели, които са определени в този 

меморандум едновременно с начините, по които те могат да бъдат 

постигнати. 

Страните се съгласяват, че дейностите, определени в този меморандум ще 

бъдат извършвани под колективното наименование на Мрежата на 

трансплантирани пациенти за ЮгоИзточна Европа ( наричана по-надолу за 

краткост: Мрежата) 
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В своите бъдещи дейности, Мрежата ще използва лого, съдържащо 

географсакта карта на Югоизточна Европа (картата е символ) и зелена 

панделка с надпис Дари живот. 

Страните се съгласяват, че материалите, създадени като продукт на 

взаимното сътрудничество, ще се публикуват под наименованието и 

логото на Мрежата. 

Страните се съгласяват, че всяка страна ще използва своя официален език 

като език за комуникация (като се вземе предвид, че той е ясен и разбираем 

за всички). 

ЦЕЛИТЕ 

1. УВЕЛИЧАВАНЕ БРОЯ НА ОРГАННИТЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ (КАКТО 

И БРОЯ НА ДОНОРИТЕ); ПРЕВЕНЦИЯ НАЗАБОЛЯВАЕМОСТТА 

2. ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЛЕЧЕНИЕ И КАЧЕСТВОТО НА 

ЖИВОТ НА ХОРАТА ПРЕДИ И СЛЕД ОРГАННА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 

3. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА, 

УРЕЖДАЩА ОТНОШЕНИЯТА НА ОРГАННОТО ДОНОРСТВО И 

НЕЙНОТО РЕГИОНАЛНО ХАРМОНИЗИРАНЕ  

4. СЪЗДАВАНЕ НА ГАЙДЛАЙНИ, ПРОТОКОЛИ И РЕГИСТРИ 

5. ВЗАИМНО ПОДПОМАГАНЕ, РАЗМЯНА И ПРЕДАВАНЕ НА ОПИТ НА 

ПРИМЕРИ ЗА ДОБРА ПРАКТИКА МЕЖДУ СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ 

6. ЗАСИЛВАНЕ НА ВСЯКА ИНДИВИДУАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Член 2 

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

1. Съвместни медийни изяви, създаване на промотиращи материали, 

организиране на съвместни дейности, честване на важни дати и др. 

Превенция на заболяваемостта. 

2. Организиране на различни образователни лекции и семинари, насочени 

към членовете или към обществото с цел подобряване качеството на живот 

на трансплантираните пациенти. Те ще бъдат своевременно организирани 

и публикувани в леснодостъпни платформи (например електронна форма). 
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Освен това ще бъдат организирани и дейности, насочени към подобряване 

на психологическите способности, физическото състояние и диети. 

3. Постоянен анализ на нормотворческия процес в отделните страни, 

сравнение, хармонизиране и изготвяне на предложения за промяна на 

нормативната уредба към законодателните органи и власти. Участие в 

политически и нормотворчески дейности, които разглеждат проблеми, 

свързани с нашия интерес. 

4. Взаимно подпомагане в лобиране и участие в управителни органи, които 

взимат решения относно стандарти, перспективи за лечение и регистри. 

5. С оглед повишаване размяната на опит между пациентите, ще се създаде 

интернет връзка с публично достъпна социална мрежа. Чрез тази мрежа ще 

постигнем засилване на нашите организации едновременно чрез размяна 

на знания между представителите и чрез образователни работни групи. 

6. Чрез сътрудничество и размяна на опит и знания, подписалите страни, 

взаимно ще се подкрепят с оглед засилване на възможностите на всяка 

организация и укрепване на всяка организация на всички нива. 

 

Член 3 

 

С цел постигане на целите, се сформира Екип за действие, в който участва 

по един член от всяка страна, подписала меморандума. Екипът за действие 

създава и  предлага на страните стратегически, бизнес и финансов план за 

бъдещи дейности на Мрежата.Екипът за действие следи финансовите 

съревнования на европейските и международни фондове. Екипът за 

действие е отговорен за поддържане на постоянна комуникация между 

членовете поне веднъж месечно и поне чрез способите на интернет 

комуникацията, и ако е необходимо и възможно съобразно финансовите 

възможности и по – често. Екипът за действие посочва и номинира 

администратори за поддръжка на интернет и социалните мрежи. 

 

Екипът за действие отговаря за подготовката на документите за прием на 

нови членове. 

 

Екипът за действие е длъжен да публикува отчет за дейностите на 

интернет сайта поне два пъти годишно. 
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Член 4 

 

Страните, подписали меморандума са единодушни, че Мрежата трябва да 

е отворена за всички асоциации, съюзи, организации, които споделят 

целите, заложени в този меморандум.  

Настоящите страни, подписали меморандума се съгласяват, че във връзка с 

интересите на ново заинтересованите страни, трябва да действат като 

Мрежата. 

Страните, подписали меморандума са единодушни, че всяка организация – 

член трябва да съобразява своя стратегически и бизнес план в съответствие 

с Мрежата с цел хармонизиране на общите бъдещи планове. Страните, 

подписали меморандума ще се срещат поне веднъж годишно. 

 

АСОЦИАЦИЯ НА ДЕЦАТА С БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И 

ТРАНСПЛАНТИРАНИТЕ ПАЦИЕНТИ „ВСИЧКИ ЗА ЕДНА УСМИВКА“ 

                          

                       Представляващ Хелена Алаваня  

 

Подпис 

 

 

АСОЦИАЦИЯ НА БЪБРЕЧНО БОЛНИТЕ ПАЦИЕНТИ НА СЛОВЕНИЯ 

                      

                  Представялващ хосе Оцвирк  

 

Подпис 

 

 

АСОЦИАЦИЯ НА ДИАЛИЗИРАНИ И ТРАНСПЛАНТИРАНИ 

ПАЦИЕНТИ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  

  

                          Представляващ томислав Жулевич  

 

подпис 
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АСОЦИАЦИЯ НАТРАНСПЛАНТИРАНИТЕ НА ХЪРВАТСКА  

 

               Представляващ Таня Ватц 

  

Подпис 

 

Гр. Витиз, 30 Май 2015 


