
Međunarodni dan rijetkih bolesti 2018.  

 

Kampanja «zagrli za rijetke» postala je zaštitni znak obilježavanja Međunarodnog dana rijetkih 

bolesti. Takva će se tradicija nastaviti i 2018. godine, ali na direktniji i osobniji način. 

Proći ćemo više od 2000 km, posjetiti 20 gradova u 20 dana za 200 000 zagrljaja. Kampanja za 

Međunarodni dan rijetkih bolesti početi će 2. veljače 2018. godine, od kada će se obilaziti 19 

gradova u Hrvatskoj, Krapina, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Bjelovar, Virovitica, Osijek, Vukovar, 

Slavonski Brod, Požega, Sisak, Gospić, Šibenik, Dubrovnik, Split, Zadar, Pazin, Rijeka, Karlovac. 

Završno događanje biti će 24. veljače na Cvjetnom trgu u Zagrebu. 

Uz postavljanje pop up zida na frekventnim lokacijama u gradovima, tražit ćemo podršku 

građana, lokalnih vlasti i medija. Građane će se, pozivati na fotografiranje u instagram okvirima 

sa vizualom Saveza  te će se dijeliti letci sa snažnim porukama kako bi se podigla razina svijesti o 

ljudima koji žive sa rijetkim bolestima. Svaki grad će dobiti svoj album na Facebook stranici Saveza 

i pokušati ćemo napraviti atmosferu «koji grad će prikupiti najviše zagrljaja». Provoditi ćemo 

anketu među građanima kako bi se dobio uvid koliko ljudi znaju o rijetkim bolestima. 

Dana 24. veljače na Cvjetnom trgu, gdje će se kao i u drugim gradovima prikupljati fotografije i 

dijeliti letci, finalisti showa Supertalent dati će potporu prikupljanjem simboličnih donacija kao 

ulični performeri.  

Prije svega, cilj je ovogodišnje kampanje uključiti sve članice udruge i same članove diljem 

Hrvatske da obilježe međunarodni dan rijetkih bolesti u svojim gradovima. Na putu kroz 

Hrvatsku, posjetiti ćemo najmanje dva člana saveza po svakom gradu kako bi upoznali javnost 

s njihovim pričama te prikupili što više informacija o njihovim borbama s ciljem daljnjeg 

djelovanja. Osim toga, cilj je na direktan način doprijeti do što većeg broja ljudi, lokalnih medija 

i «krojača» lokalnih politika. 

Završno događanje biti će 28. veljače, kada će se održati konferencija za novinare gdje ćemo 

predstaviti rezultate istraživanja o kvaliteti života ljudi koji žive sa rijetkim bolestima.  


