
Пациентска Организация СУМА ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

НПО "ХепАктив" 4500 EUR

Проектът "Кампания в подкрепа на Световния ден за борба с Хепатит" има за цел да 

подпомогне неправителствената организация "ХепАктив" в създадването на видеоклип, с 

участието на пациент, излекуван от хепатит С, който да сподели личната си история - как е 

разбрал за болестта, какво е преживял, какво е било лечението с ДДА и как се е променил 

животът му, след като е излекуван. Целта е да се спомогне борбата със стигмата, да се 

насърчат хората да се изследват за HCV, да се поощрят пациентите, които не са лекувани 

досега, да потърсят помощ. Видеото не е промоционално и няма да включва търговски 

наименования на лекарства. 

НПО "ХепАктив" 3500 EUR

Провеждане на информационна кампания свързана с COVID-19 се осъществява от 

неправителствената организация "ХепАктив".

Целта е да се намерят възможни потенциални симптоми на болестта и нови възможни 

локации за тестване на гражданите. Кампанията обхваща и допълнителна практическа 

информация, която би спомогнала за по-високата информираност на общестеността.

НПО "Спри рака" 2500 EUR

 Мисията на спонсорираният проект е събиране на средства за закупуване на дезинфектанти, 

защитни и предпазни средства – маски, шлемове, ръкавици, облекла, както и тестове за 

COVID-19. Изброените материали се закупуват и предоставят на онкологичните  отделения и 

комплексни онкологични центрове. По този начин се гарантира, че пациентите и 

медицинските екипи няма да се заразят по време на лечениее. COVID-19 е особено агресивен 

и засяга тежко преди всичко хора със слаба имунна система, каквито са онкологично болните 

пациенти. 

НПО "Здраве и грижи" 2000 EUR

Основният предмет на дейност на агенция "Здраве и Грижи" е изготвяне и провеждане на 

обучения в областта на здравето, образованието, науката и социалната сфера. Целта на 

дарението е подпомагане на проект, осъществяван от агенция "Здраве и Грижи", състоящ се в 

изготвяне и разпространение на обучителни материали по палиативна медицина и палиация 

в грижите за онкоболните пациенти.


