Český den proti rakovině 2019
středa 15. května
23. ročník veřejné sbírky a preventivní akce
Ligy proti rakovině Praha

(prodej žlutých kvítků a rozdávání letáčků s informacemi o prevenci rakoviny)

Tematické zaměření letošní sbírky: nádorová onemocnění plic
„Rakovinou onemocní každý třetí občan České republiky... Dodržováním jednoduchých zásad
zdravého životního stylu a využíváním možností preventivních vyšetření lze velké části onkologických
onemocnění předejít! Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem, pomozte prosím i Vy...“
Kdo je Liga proti rakovině Praha?

● Občanské sdružení působící v ČR od roku 1990, v roce 2015 oslavila 25. výročí založení.
● Hlavním cílem činnosti je snížení úmrtnosti na zhoubné nádory, a to prostřednictvím tří pilířových programů:
informováním veřejnosti o možnostech nádorové prevence, snahou o zlepšení kvality života onkologických pacientů a
podporou onkologického výzkumu, výuky a kompletizace onkologických pracovišť. Více na www.lpr.cz
● Činnost je financována ze sponzorských darů a především z výtěžku veřejné květnové sbírky.

Co je Český den proti rakovině?

● Sbírková preventivní akce s nejdelší tradicí v ČR - za více než dvacet let se květ měsíčku lékařského s barevnou
látkovou stužkou stal symbolem boje proti rakovině.
● Skupiny dobrovolníků (nejčastěji dvojice) nabízejí během tohoto dne ve svém městě či vesnici letáky s informacemi o
prevenci rakoviny a látkovou kopii květu měsíčku lékařského se špendlíkem na připevnění a stužkou za dobrovolný
příspěvek (minimálně 20 Kč).
● Peníze za kytičku vhazují dárci přímo do zabezpečených pokladních vaků. Tyto vaky jsou po skončení akce předány
k přepočítání vybraných finančních prostředků na pobočky České pošty. Pošta poté zašle peníze na účet LPR, která je
následně rozdělí na jednotlivé programy boje proti rakovině.
● Symbolickou odměnou pro dobrovolníky jsou žlutá trička s logem akce, které jim po skončení zůstávají, pro
koordinátory akce (pedagogy, vedoucí oddílů atd.) jsou připraveny drobné dárky.
● Mezi dobrovolníky jsou kromě sdružení onkologických pacientů hlavně studenti všech typů škol (středních, základních,
vysokých i mateřských), junácké a pionýrské oddíly, členové ČČK, členky ČSŽ, zástupci měst a obcí i mnozí jednotlivci.
● Už víc než 10 let se do sbírky zapojují také dobrovolní hasiči, jejichž pomoci si, zejména v menších městech
a obcích, nesmírně vážíme! Pevně doufáme, že v řadách členů SH ČMS najdeme pro letošní ročník další aktivní
dobrovolníky.
● Máte-li zájem pomoci, kontaktujte nás prosím co nejdříve na tel. 603 546 116 nebo e-mailu
jana.mauleova@arcadia.cz. Další informace také na www.cdpr.cz.
Uvítáme pomoc v jakémkoli rozsahu, význam má pro nás každá prodaná kytička a rozdaný letáček!
Pomoci můžete také finančním příspěvkem na sbírkový účet bez prodeje kytiček.
PŘEDEM DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU!

