
Активни граждани за 
местни и национални 

реформи в 
здравеопазването



Националната пациентска организация изпълнява проект „Активни
граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“,
финансиран от Фонд Активни граждани по линия на финансовия механизъм
на ЕИП със сумата от 153 700 евро.

Проектът стартира през юли 2021 г. и ще продължи до януари 2024 г.

Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за
консултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската
осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество,
вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи,
вземащи решения на регионално и национално ниво.

https://active.npo.bg/

https://active.npo.bg/


Как ще работим за активно граждансто?

Създаване на коалиция за здравна ефективност

Изработване и изпълнение на застъпнически карти

Обучение на местни лидери

Изграждане на електронна платформа за гражданска комуникации

Представяне на пакет от законодателни промени



Укрепване на 
гражданското участие
в здравеопазването

Развитие на 
дигиталните

възможности за дебат

Изграждане на 
местен застъпнически
капацитет в 9 области

на страната

Трите основни направление на проекта са:



Дигитални възможности за дебат

Eлектронна платформа като инструмент за гражданска
комуникация и дебат в здравеопазването:

Система за подаване на сигнали и консултиране на пациенти

Виртуални публични дискусии на национално и местно ниво

Виртуални приемни от страна на местните координатори

Образователни уебинари

Генериране на конкретни идеи и предложения



Изграждане на местен застъпнически капацитет:

НПО ще идентифицира, наеме и обучи 9 регионални
координатора в областите Благоевград, Бургас, Видин, 
Враца, Сливен, Шумен, Смолян, Хасково и Плевен.

Всеки координатор ще работи за сформирането на
гражданска група, съвместно с която да се изпълнят
застъпнически карти.



Регионални координатори 

Процедура за подбор по ПМС 118/20.05.2014

до 20 май 2022

Въвеждащо обучение по гражданска активност, пациентско застъпничество, 
работа по пациентски казуси, подготовка на застъпнически карти

23-24 юни

Договори за 13 месечно изпълнение на дейностите по проекта

юни 2022 – юли 2023



Дейности на регионалните координатори 

Подготовка на регионална застъпническа карта, която включва:

- преглед на състоянието на здравеопазването в региона; 

- преглед на гражданското участие в местните политики по здравеопазване; 

- анализ на ресурсите и заинтересованите страни; 

- план за действие за разрешаване на конкретен проблем на местната 
общност, свързан със здравеопазването. 

Изпълнение на плана за действие чрез сформиране на инициативна 
гражданска група и сътрудничество с  местни заинтересовани страни 

Участие в координационни срещи по проекта с НПО и другите регионали 
координатори от страната;

Осигуряване на публичност на дейностите на местно ниво.



Изисквания към регионални координатори 

Средно образование

Опит в гражданска активност

Умения и компетенции

Познаване на състоянието на регионалното 
здравеопазване от пациентска гледна точка



ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ 
КАНДИДАТУРИ!

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


