СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Продължава инициатива за овластяване на хората с редки болести
„Овластяването е дълъг процес, който изисква разнообразни ресурси и промяна на нагласите в
общността. Дейностите по проекта ще продължат и през 2021 и 2022 година“, казва Наталия
Григорова, председател на Българска Хънтингтън Асоциация и ръководител на инициативата.
София, 01 септември 2021
На 02 септември от 12:00 часа в Пресклуба на БТА ще се състои Откриваща пресконференция по
проект „Овластяване на хора с редки болести-2021“. Инициативата продължава дейности започнали през
2019 година, имащи за цел да обучат хора с редки болести в самозастъпничество и да адресира актуални
социални и здравни проблеми на тази уязвима група.
Инициативата за застъпничество има за цел да постигне постоянна гражданска активност на хората
с редки болести, чрез изграждане на мрежа за взаимопомощ и обучения насочени към повишаване на
капацитета за самозастъпничество. Основните дейности по проекта включват сформиране на Национална
мрежа за самопомощ на хората с редки болести, провеждане на Летен обучителен лагер по модел на
норвежкия ресурсен център FRAMBU, провеждане на специализирани онлайн курсове за обучение на
пациентски

групи

с

различни

редки

болести,

изграждане на Виртуален ресурсен център

и

Информационна телефонна линия.
Участници в пресконференцията ще бъдат Наталия Григорова – председател на сдружение
„Българска Хънтингтън Асоциация“ и ръководител на проектa, както и г-н Владимир Томов – председател
на „Национален алианс на хора с редки болести“ и представители на пациентски организации и пациенти с
редки болести.
Поканени са всички заинтересовани.
За повече информация: Наталия Григорова, председател БХА, GSM: 0876510846

Проект „Овластяване на хора с редки болести -2021“ се изпълнява с финансова подкрепа предоставена от Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, www.activecitizensfund.bg
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение
„Българска Хънтингтън Асоциация“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни
граждани България.

