Warszawa, 29 stycznia 2016 r.

Szanowni Państwo,
W imieniu Fundacji DKMS Polska zwracam się z wielką prośbą o wsparcie działań naszej
Fundacji poprzez włączenie się Państwa w akcję rejestracji potencjalnych Dawców szpiku
i komórek macierzystych, o nazwie "Pomóż Kubie i Innym!". Wydarzenie odbędzie się
w dniach 19-21 lutego 2016 r.
Zależy nam, aby mieszkańcy Szczecina uzyskali rzetelną wiedzę na temat dawstwa szpiku
oraz sytuacji pacjentów czekających na swojego „bliźniaka genetycznego” w Polsce. Dzięki
uczestnictwu Państwa instytucji będziemy mieli możliwość zwrócenia uwagi na problem
Dawstwa szpiku oraz możliwość rozpropagowania zbliżającego się Dnia Dawcy Szpiku.
Partnerami akcji są Urząd Miasta Szczecin, CH Atrium Molo, CHR Galaxy, CH Outlet oraz
lokalne media.
Mamy nadzieję, że Państwa instytucja stanie się częścią tego niepowtarzalnego
wydarzenia. W tym celu chcielibyśmy zaproponować działania, które mogliby Państwo
podjąć w swoich placówkach. Zachęcamy Państwa do ich realizacji i wierzymy, że uda
się zrealizować większość z nich:
□ umieszczenie na stronie internetowej Państwa instytucji informacji o akcji
"Pomóż Kubie i Innym" oraz elektronicznej ulotki informacyjnej dla potencjalnych
Dawców,
□ rozesłanie poprzez mailing bądź poprzez inną sprawdzoną formę kontaktu
z pracownikami/klientami/osobami współpracującymi informacji o akcji i ulotki
z najważniejszymi informacjami dla Dawców oraz przewodniego listu „Pomóż Kubie
i Innym” – proszę o dostosowanie listu do Państwa instytucji (pola zaznaczone
na żółto)
□ rozwieszenie plakatów informujących o akcji (w celu dostarczenia plakatów proszę
o kontakt mailowy ewakrygier@o2.pl lub o kontakt z osobami, które odesłały do
Państwa wiadomość)
□ zorganizowanie w Państwa instytucji prezentacji dla pracowników na temat białaczki
i dawstwa szpiku
□ zorganizowanie wydarzenia towarzyszącego akcji informacyjnej, wspomagającego
inicjatywę,
□ zorganizowanie zbiórki pieniężnej na rzecz Fundacji DKMS Polska (między innymi na
częściowe pokrycie kosztów rejestracji Dawców, którzy zarejestrują się 21 listopada)
i przekazanie zebranych funduszy w formie darowizny na konto o numerze: 15 1240
6292 1111 0010 6197 7669 z dopiskiem w tytule przelewu „KMP005”.
W załącznikach przesłano: materiały potrzebne do przeprowadzenia prezentacji.

Podczas naszej akcji wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-55 lat mogą bezpłatnie
zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych. Zajmuje to tylko
chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu
formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu 4ml krwi lub wymazu z błony śluzowej
z wewnętrznej strony policzka.
Fundacja DKMS Polska zarejestrowana została 28 listopada 2008 roku, jako niezależna
organizacja typu non-profit, a swoją działalność rozpoczęła 25 lutego 2009 roku. Do dzisiaj
udało się nam zarejestrować i przebadać ponad 823 000 (grudzień 2015) potencjalnych
dawców. 2 660 (grudzień 2015) osób oddało już swoje komórki macierzyste ratując życie
tym, którzy potrzebują tego najbardziej.
Mam nadzieję, że przychylą się Państwo do mojej prośby.

Z wyrazami szacunku,
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