Звіт діяльності № 001. (з 04.04.2018 по 08.06.2018)
Дякуємо усім хто не залишився байдужим до нашої спільної мети. ЛІКИ ВСЕРЕДИНІ
НАС. За цей тестовий період, “Український реєстр донорів кісткового мозку”
проробив велику роботу в плані організації та відправив на типування зразки ДНК 41
потенційного донора! Вже скоро результати типування будуть у нас. За обстеження
41донора реєстр сплатив 55000грн (54761грн 53 коп). Фактично це оплата 31
потенційного донора, оскільки 10 донорів нам протипували безкоштовно, також ми
отримали 200 тест-наборів безкоштовно, та придбали додатково 120 тест-наборів. Усі
кошти, які ми отримали, це благодійні внески від Вас – небайдужих людей. Людей які
підтримують ідею донорства кісткового мозку в Україні та створення дієвого реєстру
потенційних донорів кісткового мозку.
Якщо враховувати, що у державному реєстрі 120 донорів за 9 років роботи і
фінансування державою. Ми з вами зробили третину роботи державного реєстру, за
цей пробний місяць-два, і без фінансування державою! Ми надіємось, що наша
діяльність підштовхне державу до реанімації державного реєстру і тоді ми зможемо
разом зробити ще більше. Ми реєструємо багато людей, які хочуть стати
потенційними донорами. Вони вже чекають на свої тест-набори.
Давайте зберемось усі разом з спільною метою, і покажемо, яка має бути держава.
Україна це МИ….. це кожен із нас. І ми самі створюємо те місце, де ми живемо, де
будуть жити наші діти. Найважливіше це життя і здоровя людини’’!!!!! Все що
потрібно це бути готовим поділитися частинкою себе, частинкою своїх стовбурових
клітин-не втративши нічого….. лейкоз, лімфоми, важкі захворювання крові…їх можна
побороти!
Можливо саме ТИ зможеш врятувати чиєсь життя!!!!!
Ну і звісно, наш проект досить коштовний, нам дуже потрібна матеріальна допомога,
для того, щоб реєстр мав змогу оплатити всіх бажаючих стати потенційними
донорами. Ми вдячні за будь-яку фінансову підтримку! Також дякуємо за поширення
інформації, за вашу активність і небайдужість. Особлива подяка Антоніні Нижник та
компанії «Медконсалтинг», та Юрій Кітчак за фахову безкоштовну юридичну
підтримку!
Врятувавши одне життя ви врятуєте весь світ!!!!
(Всі інші витрати було оплачено нашими особистими коштами (друк, закупівля
конвертів, відправка конвертів по Україні, відправка посилок у Німеччину,і т.д)).
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