
Пациентски
 лидери 

    в Под
креПа на х

ората, 

 живеещи с 
хив в Бъл

гария

Станимир Хасърджиев

Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“

Хората, живеещи с ХИВ, са важна част 

от моя живот и работа. Те са едни от 

най-силните активисти за правата на 

пациентите в България и по света.

Евгения Адърска
Асоциация на пациентите  
с онкологични заболявания 
и приятели (АПОЗ)

Животът е споделяне. 
Споделям с теб моята 
надежда за бъдеще.

Владимир Сотиров
Сдружение „Общество Адаптация“

Нужно ли е някой от близките ни да се разболее от СПИН, за да приемем хората с това 
заболяване? Нужно ли е ние самите да се разболеем от СПИН, за да разберем, че това  
може да се случи на всеки? ... Сега е подходящото време да бъдем съпричастни. 

Виктор Паскалев

Сдружение „Дружество по хемофилия - България“
Само интегрирането на хората, живеещи с ХИВ, в обществото,  

дава възможност за провеждане на ефективна превенция. Всеки,  

който дискриминира, помага на ХИВ да се разпространява.

Стоянка Ананиева
Сдружение 
„Български съюз на 
трансплантираните“

Хората, живеещи с ХИВ, по нищо 
не се различават от останалите. 
Всеки може да се окаже на тяхно 
място. Нека бъдем толерантни, 
да не ги дискриминираме,  
а да ги подкрепяме!

Татяна Пенчева-Иванчева
Фондация „Множествена Склероза Общество България“

Хората, живеещи с ХИВ, са едни от 
нас и се нуждаят от съпричастност и подкрепа.

Мария Димитровa
Сдружение „Отворено общуване“

В живота ти понякога се случват неща, които 
не знаеш и не разбираш! Не знаеш дали 
ще преодолееш! Да продължиш и да не се 
предаваш, това е силата на духа!

Георги Димитров

Пациентска организация „Глаукома“

Нашите болни очи желаят да ви виждат,  

за да пулсират заедно сърцата ни в трудния 

полет към светлината на живота.

Людмила Стоянова
Асоциация за хора с проблеми на пикочния мехур

Ти и всички, които ти помагаме, 
имаме и права, и задължения!

Застъпническа кампания за подобряване на медицинското обслужване на хората, живеещи с ХИВ в България, в рамките на проект „Позитивен мониторинг – първа 
стъпка“. Проектът се реализира от фондация „Надежда срещу СПИН“, фондация „И“ и фондация „Позитивен избор“, с подкрепата на Тръст за гражданско обще-
ство в Централна и Източна Европа и Институт „Отворено общество“ – София. Национална пациентска организация подкрепя инициативата. Пациентските лидери, 
застанали зад каузата на хората, живеещи с ХИВ, са от неправителствени организации, членове на Национална пациентска организация.

Плакатът е реализиран с подкрепата на: Фотограф: Виктор Вичев
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Костадин Алексов

Фондация на пациентите 

с хронична бъбречна 

недостатъчност и 

хемодиализираните  

в България

Когато вече не сме в състояние да променим 

дадена ситуация, сме длъжни да променим себе 

си и отношението си към живота!


