DĚKUJEME
ZA PODPORU V LETOŠNÍM ROCE,
PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ ROK 2018 !
V Praze 18. prosince 2017
Milí spolupracovníci Českého dne proti rakovině,
dovolte nám pozdravit Vás opět po roce v předvánočním čase a poděkovat Vám
jménem Ligy proti rakovině Praha a organizátorů sbírky ještě jednou za Vaší
skvělou spolupráci při Českém dni proti rakovině 2017, který proběhl 10. května.
Díky vlídnému počasí, ochotě dárců a hlavně nadšení a nezištné pomoci Vás
i Vašich dobrovolníků se letošní sbírka stala nejúspěšnější v dosavadní historii - na
sbírkovém účtu se podařilo shromáždit rekordních 18,83 mil. Kč!
Z vybraných finančních prostředků v letošním roce LPR Praha podpořila např.
výzkumné onkologické projekty Katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké
fakulty UK, výzkumný onkologický projekt Krajské zdravotní a.s. Ústí nad Labem,
Onkologickou kliniku 1. LF UK (výzkumný onkologický projekt), Anatomický ústav
1. LF UK v Praze (přístrojové vybavení), Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši
(rehabilitační pomůcky), výzkumné onkologické projekty Veterinární a farmaceutické
kliniky v Brně a Vysokého učení technického v Brně, projekt dětské paliativní péče
České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, Pedagogickou fakultu MU v Brně
(metodika výuky onkologické prevence) atd. Dále pak jako každý rok podpořila
pacientské organizace - kolektivní členy Ligy, rekondiční pobyty pro onkologické
pacienty, projekty nádorové prevence včetně 10. ročníku putovní výstavy Každý
svého zdraví strůjcem v osmi městech ČR, vydávání poradenských a informačních
publikací pro veřejnost, nádorovou telefonní linku, hospicovou péči atd.
Podrobné informace o rozdělení finančních prostředků najdete jako obvykle po
uzavření letošní sbírky na www.lpr.cz a www.cdpr.cz.
Jménem všech, kterým Vámi vybrané peníze pomohly či pomohou, Vám ze srdce
děkujeme a doufáme, že se můžeme těšit na spolupráci s Vámi i v příštím roce.
Český den proti rakovině 2018 proběhne ve středu 16. května 2018 a přihlášky
(objednávky kytiček a vaků) Vám budeme jako vždy rozesílat koncem ledna 2018.
Přejeme Vám klidné prožití Vánoc a do nového roku hlavně dobré zdraví a
osobní pohodu.
Za organizátory sbírky se na další spolupráci těší
Jana Mauleová
Arcadia Praha s.r.o.
603 546 116
jana.mauleova@arcadia.cz

