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Гражданско сдружение „Здравето – право на всеки” е регистрирано във Варненски окръжен съд с
решение по фирмено дело № 138/2012 г., като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Същото е
регистрирано и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на
правосъдието. Седалището на Сдружението е с адрес: гр. Варна, ул. „Христо Попович” № 15.
Основната дейност на сдружението е насочена към личното здраве, информираност и отговорност при
избора на профилактика и лечение, както и извършване на други дейности посочени в Устава на Сдружението.
Гражданско сдружение „Здравето – право на всеки” възниква като гражданска инициатива в периода
юли – август 2012 г. при обсъждане сред родители интересуващи се от профилактиката и в частност проблемите
при ваксинопрофилактиката в детското здравеопазване, като през м. октомври същата година се проведе и
Учредително събрание.
Поради спецификата на проблемите и социално-икономическите проблеми в България дейността на
Сдружението бе много затруднена. Благодарение на упоритите и непрестанни усилия на членовете на
Сдружението се постигна напредък в работата.
ІІ. ЦЕЛИ
Съгласно Устава на Гражданско сдружение „Здравето – право на всеки” целите, които поставяме пред
нас като екип са:
 Да популяризира сред обществото целите на Сдружението.
 Иницииране и провеждане на обществени дебати по теми свързани със информираността, касаеща
ваксинопрофилактиката и саногенното възпитание и здравословен начин на живот.
 Да подпомага подобряването на законодателството посредством участие в изготвянето на изменения
в нормативните актове, свързани с всички области на здравеопазването.
 Да работи с институциите, от които зависи създаването на Фонд за безплатно лечение на лица
пострадали от задължителните ваксини включени в Имунизационния календар на Република България.
 Да работи активно за създаване на Писмено информирано съгласие относно ваксините.

 Да се развие солидарност и да се насърчи толерантност сред обществото с оглед стимулиране на
социалното единство в Европейския съюз.
 Да се окуражава участието на обществеността в обсъждането и решаването на проблемите свързани
със здравеопазването и в частност ваксинопрофилактиката.
 Да се стумулира участието на младите хора за включване в дейностите на Сдружението.
 Да се работи за предприемане на действия и мерки за подобряване и повишаване здравната култура
на населението.
 Да се противодейства на негативни социални явления, разпространяващи се в обществото, като:
агресия, нетърпимост, клевети и обиди засягащи личните разбирания и възприятия засягащи въпросите на личен
избор за профилактика, здраве и методи за лечение.
Сдружение „Здравето - право на всеки“ работи около идеите за защита правото на човека да живее в
благоприятна околна среда, активно участие в решаване проблемите на здравеопазването и утвърждаване
принципите на гражданското общество и демокрацията.
Със своята доброволна работа членовете на Сдружението допринасят за постигането на целите, които
сме си поставили. Организацията работи както на национално, така и на регионалнониво и се ръководи от
Управителен съвет.
ІІІ. ДЕЙНОСТИ
Нашите основни дейности са насочени към провеждане на:
 Обучителна дейност - провеждане на семинари, конференции, обучителни пътувания, работни срещи,
тематични вечери, съвместни изяви и запознаване обществеността с историята и развитието, и постиженията на
сдружението.
 Осъществява международно партниране и сътрудничество със сродни организации, както и с
организации в страната.
 Разработването на проекти, свързани с целите на сдружението.
 Обществени кампании – разработване на местни политики и стратегии.
 Образователни дейности – водещи до личностно развитие и повишаване на здравната култура.
 Доброволчество.
ІV. ЦЕЛЕВА ГРУПА
Целевата група, с която Гражданско сдружение „Здравето – право на всеки” работи включва български
организации с нестопанска цел (НПО), в сферите на здравеопазването и защита правата на човека, както и НПО
от други краища на света, желаещи да си сътрудничат с България.
Специалисти, родители, съмишленици, младежи, общественици и други граждани подкрепящи мисията
на Сдружението.
V. ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
През отчетния период бяха установени трайни връзки с други организации работещи в областта на
здравеопазването. Съвместно с тях бяха проведени мероприятия свързани с проблемите на
ваксинопрофилактиката и целящи повишаване нивото на знанията свързани с ваксините:
1. април 2013 г. – „Ваксини. Нежелани реакции след ваксинация – определение, класификация,
съобщаване”
2. май 2013 г. – „Ваксини. Нежелани реакции след ваксинация – определение, класификация,
съобщаване”

3. юли 2013 г. – „Имунна система. Имунитет – видове, механизъм на действие, фактори влияещи
върху имунитета. Имунен отговор. Принцип на ваксинацията.”
4. декември 2013 г. – „Ваксините – отговорност, информираност, последици при отказ.”
5. Участие в телевизионни предавания в регионални и национални телевизии.
VІ. ПРОЕКТИ
През отчетния период беше депозиран едно проектно предложение. Сдружението кандидатства с проект
по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, но поради неопитност на екипа в спецификата на тази дейност, той не
успя да събере нужния брой точки, за да бъде финансиран.
VІІ. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
През финансовата 2013 година Сдружението „Здравето – право на всеки” е разполагало с финансов
ресурс в размер на 825,00 лв. (осемстотин двадесет и пет лв. 00 ст.)
Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства:
1. Финансиране на проекти – 0.00лв.
2. Събрани средства от съмишленици за учредяване –440.00 лв.
3. Други приходи от нестопанска дейност – 0.00 лв.
4. Приходи от стопанска дейност – 0.00 лв.
5. Приходи от членски внос – 465.00 лв.
Разходите на Сдружението възлизат на 803.00 лв.(осемстотин и три лв. 00 ст.)
1. Разходи за цялата процедура по регистрацията на Сдружението – 253.00 лв.
2. Хонорар на адвокат за консултации и регистрация – 550.00 лв.
Наличност към 31.12.13 г. 102.00 лв. (сто и два лв. 00 ст.)
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