
Bessy je čezmejni projekt sodelovanja, ki želi 
doseči učinkovit in skupen odziv na težave 

z oskrbo  in z varnostjo darovane krvi ob 
upoštevanju avtonomije in vseh svojih članic.

Osnovni cilj projekta je vzpostaviti trajno mrežo ustvarjalcev politik, 
nevladnih organizacij in izvajalcev zdravstvenih storitev v jadranski regiji,  

ki delujejo na področju krvodajalstva ter promovirati kri kot etično 
dobrino, ki pozitivno vpliva na socialni kapital.

Izjava o omejitvi odgovornosti: ta publikacija je bila izdelana s pomočjo Evropske unije. Stališča v tej publikaciji 
ne odražajo nujno stališč Evropske unije.

Program sponzorira Evropska unija preko 
instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)

SPECIFIČNI CILJI  
•	Določiti optimalni model za krvodajalstvo in zbiranje krvi, tako v eko-

nomskem kot družbenem kontekstu in obenem krepiti vpliv na socialni 
kapital. 

•	Razviti skupne kriterije ustreznosti za krvodajalce v in izven njihove drža-
ve z uporabo krvodajalskih kartic.  

• Povečati število prvih in povišati število povratnih neplačanih prostovolj-
nih krvodajalcev.

• Razviti skupne evropske promocijske kampanje za dvig števila etičnih kr-
vodajalcev in za povečanje zavedanja o varnosti krvi med potencialnimi 
in trenutnimi krvodajalci.

• Okrepiti partnerstvo med nevladnimi organizacijami, ustvarjalci politik 
in zavodi za transfuzijo krvi na lokalni, nacionalni in regionalni ravni.

• Ustvariti priložnosti za izgradnjo kapacitet za ustvarjalce politik, ponu-
dnike zdravstvenih storitev in nevladnih organizacij, ki delujejo na po-
dročju krvodajalstva in zbiranja krvi preko izmenjave informacij, usposa-
bljanja in delavnic.

• Razviti skupen pristop in pridobiti informacije na področju  »socialnega 
kapitala« krvodajalstva.

USTVARJANJE PARTNERSTEV
VODILNI PARTNER
Lokalna zdravstvena organizacija št. 10 »Veneto Orientale« je del zdra-
vstvenega sistema dežele Benečije. Organizacija je odgovorna za izde-
lavo in izvedbo ukrepov v svojem območju in zagotavlja celotni spekter 
primarnih in sekundarnih zdravstvenih ter socialnih storitev. Organizaci-
ja tesno sodeluje z lokalnimi in regionalnimi podružnicami italijanskega 
krvodajalskega združenja AVIS ter je del pokrajinskega oddelka za trans-
fuzijo dežele Benečije.

KANALI DELOVANJA
Spletna stran projekta: www.bessyproject.eu  
Vmesna konferenca v Splitu, 2012  |  Končna konferenca v Benetkah, 2013  
Lokalni seminarji za razširjanje informacij, ki jih organizirajo vsi partnerji  

KONTAKT   
Boštjan Novak, Rdeči križ Slovenije 
Vodja projekta za RKS
bostjan.novak@rks.si

DEJAVNOSTI 
•	Zbiranje in analiza dobrih praks.
 Izdelava seznamov in povezav med akterji, ki delujejo na področju 

krvodajalstva.
•	Raziskava o socialnem kapitalu, ki ga ustvarja krvodajalstvo.
 Identifikacija najbolje delujočih modelov in instrumentov za nadzor 

in evaluacijo učinkovitosti in varnosti sistema krvodajalstva.
•	Razvoj skupnega komunikacijskega modela za promocijo krvodajal-

stva.
 Razvoj integriranega informacijskega sistema na področju upravljanja 

s krvodajalci.
•	Razvoj spletnega virtualnega centra za podajanje znanja in izkušenj.
 Razvoj dejavnosti usposabljanja, ki je povezan s kakovostjo in varno-

stjo krvodajalstva.
•	 Izdelava kompetenčne mreže za podporo nacionalnim in regional-

nim upravnim organom.

REZULTATI 
•	Poročilo o komparativni analizi transfuzijskih sistemov in povezanih  

pravnih okvirov.
•	Poročilo o raziskavi socialnega kapitala, ki ga ustvarja krvodajalstvo.
 Promocijski materiali, razviti za skupno komunikacijsko kampanjo.
•	Priporočila glede integriranega upravljanja z informacijskimi siste-

mi na področju upravljanja s krvodajalci.
 Spletni center za podajanje znanja in izkušenj na spletni strani projek-

ta.
•	Seznam vrednot mreže za kompetence.
 Seznam načel za neplačane prostovoljne krvodajalce.
•	Priporočila ustvarjalcem politik z namenom izboljšati upravljanje 

na področju krvodajalstva.

Silva Mitro
Vodja projekta
silva.mitro@ulss10.veneto.it


