Поштовани пријатељи!
Београдски маратон, празник спорта и здравља у нашем
граду, увек је одлична прилика да сви размислимо о томе
коме је помоћ најпотребнија.
Одлучили смо да позовемо све хуманисте да заједно
опремимо прву српску БАНКУ МАЈЧИНСКОГ МЛЕКА.
Прикупљено мајчинско млеко се првенствено користи у
Институту за неонатологију за исхрану превремено
рођених као и термински рођених беба које имају
здравствене проблеме. Колики је значај таквих
институција говори податак да у Француској постоји 19
банака млека, а у Италији чак 23 и оснивају се још три
банке.
Исхрана беба мајчинским млеком обезбеђује најбољи
развој и имунитет детета – зато је наш задатак да
прикупимо довољно средстава за куповину опреме
која би у Институту за неонатологију омогућила
формирање БАНКЕ МАЈЧИНСКОГ МЛЕКА, као непрофитабилног сервиса за прикупљање, обраду и
дистрибуцију донорског млека.
Како до финансијских средстава?
Председник општине Врачар Бане Кузмановић трчаће полумаратон, односно 21.100 метара.
Донаторима, љубитељима спорта и свима који брину о здрављу наше деце понуђено је да купе
претрчане километре по цени од 10.000 динара плус један динар по метру.
Тим који успешно води општину Врачар, такође ће трчати полумаратон, али и учествовати у
петокилометарској Трци задовољства. Они ће сами платити динар по претрчаном метру, а
претрчаћемо више од 100 километара. Донатори такође могу куповати и километре председниковог
тима, тако што ће уплатити 10 динара по метру.
Пријаву и све неопходне податке за куповину километара за БАНКУ МАЈЧИНСКОГ МЛЕКА можете
пронаћи на интернет сајту www.vracar.rs
Омогућили смо и свим учесницима Београдског маратона и грађанима добре воље, да у периоду
од 6. априла до 15. маја дају свој допринос за прву српску БАНКУ МАЈЧИНСКОГ МЛЕКА тако што
ће послати СМС на број 1778 за МТС и ВИП мреже, текст поруке ТРЧИМО ЗА БЕБЕ. Цена једнe
СМС поруке је 100 динара плус ПДВ. Сва средства намењена су искључиво за набавку опреме
потребне за формирање БАНКЕ МАЈЧИНСКОГ МЛЕКА Института за неонатологију.
Наш циљ јесте да кроз ову, на први поглед шаљиву акцију, покажемо да можемо заједничким
снагама помоћи и направити прву БАНКУ МАЈЧИНСКОГ МЛЕКА у овом делу Европе.
Прикључите се нашој акцији ТРЧИМО ЗА БЕБЕ како бисмо омогућили лекарима да прикупе
одговарајућу количину мајчинског млека, да га адекватно анализирају, обраде, чувају и хране бебе
којима је млеко потребно.
Важно је да бринемо о нашим бебама!
Видимо се на Маратону, у суботу 18. априла!
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