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MEMORANDUM O  SODELOVANJU 

Na sestanku, dne 30. 3. 2015, v Zlatiboru, R Srbija, je bilo s podpisovanjem skupnega 
memoranduma  dogovorjeno sodelovanje društev v  Mreži transplantiranih jugovzhodne 
Evrope (Mreža transplantiranih jugoistočne Evrope).  
 
Podpisnice memoranduma: 
 

 UDRUŽENJE DECE BUBREŽNIH BOLESNIKA I TRANSPLANTIRANIH OSOBA »SVE 

ZA OSMEH«, Ustanička 64, 11070 Beograd, R Srbija, PIB 105929300, zastopnica 

Jelena Alavanja 

 ZVEZA DRUŠTEV LEDVIČNIH BOLNIKOV SLOVENIJE, Zaloška cesta 7, 1000 

Ljubljana, R Slovenija, DŠ SI26545659, zastopnik  Jože Ocvirk 

 UDRUŽENJE DIALIZIRANIH&TRANSPLANTIRANIH BOLESNIKA FEDERACIJE BIH, 

Poslovni centar 96 bb, 72250 Vitez, Bosna i Hercegovina,  ID 4236597510002, 

zastopnik Tomislav Žuljević 

 HRVATSKA UDRUGA TRANSPLANT, Ul. Nike Grškovića 5, 10000 Zagreb, R 

Hrvatska OIB 47697077526, zastopnica  Tanja Watz 

 

1. člen 

Memorandum o sodelovanju se sklene med podpisnicami v smislu doseganja skupnih 

ciljev, ki so definirani s tem memorandumom kot tudi načinov doseganja. 

Podpisnice soglašajo, da se aktivnosti definirane s tem memorandumom izvajajo pod 

skupnim nazivom Mreža transplantiranih jugovzhodne Evrope (Mreža transplantiranih 

jugoistočne Evrope). V nadaljevanju: Mreža 

Mreža bo pri svojem delu uporabljala logotip, ki je sestavljen iz zemljepisne karte 

jugovzhodne Evrope (karta je simbolična) in zelenega traku, na katerem je napis Donate 

Life. 

Podpisnice soglašajo, da bodo vsa gradiva, ki bodo nastala s skupnim sodelovanjem 

objavljena pod imenom in z logotipom Mreže.  

Podpisnice soglašajo, da bo jezik komunikacije za vsako državo njen uradni jezik 

(pomembno je, da je vsem jasen in razumljiv). 

CILJI: 

1. POVEČEVANJE ŠTEVILA TRANSPLANTACIJ (KOT TUDI ŠTEVILA DAROVALCEV); 
PREVENTIVA BOLEZNI 

2. IZBOLJŠANJE KVALITETE ZDRAVLJENJA IN ŽIVLJENJA LJUDI PRED IN PO 
TRANSPLANTACIJI 
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3. IZBOLJŠANJE OBSTOJEČIH ZAKONOV, KI OBRAVNAVAJO PODROČJE TRANSPLANTACIJ 
IN NJIHOVO REGIONALNO USKLAJEVANJE  

4. IZDELAVA SMERNIC, PROTOKOLA IN REGISTROV 
5. VZAJEMNA PODPORA, IZMENJAVA IZKUŠENJ IN „DOBRE PRAKSE“ IZ DRŽAV ČLANIC 
6. KREPITEV LASTNIH ORGANIZACIJ IN NEVLADNEGA SEKTORJA 

 

2. člen 

NAČINI DOSEGANJA CILJEV: 

1. Skupni nastopi v javnosti, obveščanje medijev, izdelava promocijskega gradiva, 

obeleževanje pomembnih datumov in drugo. Preventiva. 

2. V smislu dviganja kvalitete življenja bodo organizirana predavanja in delavnice 

namenjene članstvu in/ali širši javnosti, ki se bodo izvajala letno in bodo 

objavljena v primerno dostopni obliki (npr. v elektronski obliki). Prav tako bodo 

organizirane aktivnosti za napredek pri psihofizičnih sposobnostih, kondiciji in 

načinu prehrane.   

3. Nenehno spremljanje zakonskih predpisov v svojih državah, primerjanje, 
usklajevanje in priprave predlogov zakonodajnim telesom ter organom oblasti. 
Sodelovanje pri kreiranju politike in zakonodajnih predpisov, ki spremljajo za nas 
interesantno problematiko. 
 

4. Vzajemna pomoč v lobiranju in delegiranju v telesa odločanja na področju 

standardov, smernic za zdravljenje in registrov.  

5. S ciljem izmenjave izkušenj bomo nastavili spletno stran s spremljajočimi 

socialnimi družbenimi mrežami odprtega tipa. S sodelovanjem bomo delovali za 

krepitev naših organizacij, izmenjavo izkušenj predstavnikov organizacij in 

učnih/izobraževalnih delavnic. 

6. S sodelovanjem in izmenjavo izkušenj ter znanja bodo podpisnice dajale 

vzajemno podporo in krepitev organizacij na vseh nivojih.  

3. člen 

V smislu doseganja ciljev se sestavi Akcijski tim s po enim članom oz. predstavnikom 

vsake podpisnice memoranduma. Akcijski tim izdeluje in podpisnicam predlaga 

strateški, poslovni in finančni načrt dela Mreže. Akcijski tim spremlja finančne 

razpise evropskih in mednarodnih skladov. Akcijski tim bo komunikaciral vsaj 

enkrat mesečno v minimalni obliki elektronskega dopisovanja oz. stika, a po potrebi 

in v skladu s finančnimi možnostmi tudi pogosteje. Akcijski tim odreja in imenuje 

osebe za administriranje spletne strani ter družbenih mrež.  

Akcijski tim pripravlja gradiva za pristop novih članic. 

Akcijski tim najmanj dvakrat letno objavi poročilo o delu na spletni strani. 
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4. člen 

Podpisnice soglašajo, da je Mreža odprta za vsa društva, zveze, organizacije in vse druge, 

ki z nami delijo cilje, opisane v tem memorandumu. Zdajšnje podpisnice memoranduma 

soglašajo, da bodo v nadaljnji komunikaciji z na novo zainteresiranimi nastopale kot 

Mreža.  

Podpisnice soglašajo, da strateške in poslovne načrte svojih organizacij dajo na 

razpolago Mreži zaradi usklajevanja skupnih načrtov v prihodnosti. Podpisnice 

memoranduma se bodo srečale vsaj enkrat letno.  

 

Vitez, dne 30. 5. 2015  


