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 (nekouření)
„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, dobrovolní hasiči, členové ČČK, členky ČSŽ, zástupci měst a obcí i
mnozí jednotlivci.
● Vzhledem k preventivnímu charakteru akce Liga proti rakovině Praha dlouhodobě hledá cesty do menších
měst a obcí, kde se doposud sbírka nekoná nebo kde je dobrovolníků stále málo. Proto jsme v minulých letech
navázali spolupráci s místními a obecními knihovnami, a to k oboustranné spokojenosti! Knihovníci jsou pro
nás maximálně spolehliví, organizačně schopní a nadšení lidé, nositelé kulturního života v obci, kteří si
dokážou snadno pro akci najít další dobrovolné spolupracovníky (žáky či studenty škol, členy místních
zájmových organizací apod.). Oni sami pak na akci oceňují její precizní organizaci, smysluplnost a vstřícné
reakce veřejnosti – lidé sbírku dobře znají, oceňují získané preventivní informace a poměrně ochotně přispívají cena kytičky je stále jen 20 Kč. Kromě vlastní iniciativy a odvahy dobrovolníky celá záležitost nic nestojí – nic
předem neplatíte a neprodané kytičky nám po akci vracíte zpět.

● Proto doufáme najít v řadách pracovníků místních a obecních knihoven nové spolupracovníky pro letošní
ročník a pevně věříme, že jimi budete právě Vy! V případě, že není zapojení Vaší knihovny do akce možné,
uvítáme samozřejmě i jakoukoli další spolupráci - ze strany města či obce, místní školy, nadšeného jednotlivce
v obci apod. Budeme rádi i za kontakt či typ na vhodné spolupracovníky ve Vaší obci.
● Uvítáme pomoc v jakémkoli rozsahu! Význam má pro nás bez nadsázky každý rozdaný leták a prodaná
kytička!
● Zkušenosti našich dobrovolníků ukazují, že prodej kytiček a rozdávání letáčků je mnohem snazší, než
se na první pohled zdá, a výsledný hřejivý pocit, že jste pomohli dobré věci, opravdu stojí za to!
Budeme upřímně vděční za každého nového spolupracovníka!

● 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.

PŘEDEM DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU!

