
Active Citizenship Network  (www.activecitizenship.net) is a European 
network of about 100 civic organisations from 30 countries promoted 
by the Italian NGO, Cittadinanzattiva. It is aimed at contributing 
to the development of a European active citizenship.

Европската повелба за правата на пациентите е изработена 
во 2002 година од страна на организацијата Active Citizen-
ship Network во соработка со 12 граѓански организации од 
повеќе европски земји: Apovita (Португалија), Cittadinanzat-
tiva (Италија), Confederación de Consumidores y Usurarios 
(Шпанија), Danish Consumer Council (Данска), Deutsche 
Gesellschaft für Versicherte und Patienten e. V. (Германија), 
Fédération Belge contre le Cancer (Белгија), International 
Neurotrauma Research Organization (Австрија), Irish Patients 
Association Ltd (Ирска), KE.P.K.A (Грција), Nederlandse 
Patiënten Consumenten Federatie (Холандија), The Patients 
Association (Велика Британија), Vereniging Samenwerkende 
Ouderen Patiëntenorganisaties (Холандија).

Европската повелба за правата на пациентите декларира 14 права 
на пациентите со кои се гарантира "висок степен на заштита на 
човековото здравје" (член 35 од Повелбата за фундаментални права 
на Европската унија) и се обезбедува висок квалитет на услугите кои 
ги обезбедуваат голем број здравствени установи во Европа.  Овие 
14 права претставуваат составен дел на фундаменталните права, 
поради што мора да бидат признаени и почитувани во секоја земја. 
Тие се во тесна врска со одговорностите и обврските и на 
пациентите и на здравствените работници. 
Повелбата се однесува на сите, при тоа земајќи ги предвид 
разликите како што се возраста, полот, религијата, 
социе-економскиот статус и други, кои може да влијаат на 
здравствените потреби на поединецот.
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Право на спроведување активности од општ интерес
Право на спроведување активности на застапување
Право на учество во изработка на политики и носење одлуки

Права на активно граѓанство
Повелбата утврдува 3 права на активно граѓанство, 
со кои се гарантира можноста на граѓаните за 
промовирање и следење на имплементацијата на 
правата на пациентите, и како такви тие 
претставуваат неделлив дел на Повелбата. 
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