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Mreža aktivnega državljanstva (Active Citizenship Network, 
www.activecitizenship.net) je evropska mreža, ki jo sestavlja 
približno 100 civilnih organizacij iz 30 držav in podpira italijanska 
nevladna organizacija Cittadinanzattiva. Njen cilj je prispevati 
k razvoju evropskega aktivnega državljanstva.

Evropsko listino pacientovih pravic je v letu 2002 oblikovala 
Mreža aktivnega državljanstva (Active Citizenship Network) 
v sodelovanju z 12 državljanskimi organizacijami iz razliËnih 
držav EU, to so Apovita (Portugalska), Cittadinanzattiva 
(Italija), Confederación de Consumidores y Usurarios (Španija), 
Danish Consumer Council (Danska), Deutsche Gesellschaft für 
Versicherte und Patienten e.V. (NemËija), Fédération Belge 
contre le Cancer (Belgija), International Neurotrauma Research 
Organization (Avstrija), Irish Patients Association Ltd (Irska), 
KE.P.K.A (GrËija), Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 
(Nizozemska), The Patients Association (Združeno kraljestvo) 
in Vereniging Samenwerkende Ouderen Patiëntenorganisaties 
(Nizozemska).

Evropska listina pacientovih pravic opredeljuje 14 pravic 
pacientov, katerih skupni cilj je zagotoviti „visoko stopnjo 
zdravstvenega varstva ljudi“ (Ëlen 35 Listine o temeljnih 
pravicah Evropske unije) in visoko kakovost storitev, ki jih 
izvajajo razliËne nacionalne zdravstvene službe v Evropi.
Teh 14 pravic pooseblja temeljne pravice in jih je zato treba 
priznati in spoštovati v vseh državah. Tesno so povezane z 
dolžnostmi in odgovornostmi državljanov in zainteresiranih 
strani iz zdravstva. 
Listina velja za vse posameznike, s Ëimer priznava, da 
razlike v starosti, spolu, verskem prepriËanju, socialno-
ekonomskem položaju itd. lahko vplivajo na zdravstvene 
potrebe posameznikov.
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Pravice aktivnega državljanstva
Listina doloËa tri pravice aktivnega državljanstva. Pravice 
posameznikom in skupinam organiziranih državljanov omogoËajo, 
da spodbujajo in preverjajo izvajanje pravic pacientov, in so 
tako potrebna logiËna posledica listine. 

w  pravica do opravljanja dejavnosti splošnega interesa
w  pravica do opravljanja zagovorniških dejavnosti 
w  pravica do sodelovanja pri oblikovanju   
 zdravstvene politike
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