Обавештење за новинаре
ТРЧИМО ЗА БЕБЕ
Успешна хуманитарна акција започета на Београдском маратону 2009. године
Уочи овогодишњег Београдског маратона подсећамо да је руководећи тим општине Врачар на
прошлогодишњем маратону започео хуманитарну акцију, која је резултирала 4. марта 2010. године
отварањем Прве српске банке мајчинског млека у Институту за неонатологију.
У априлу 2009. године на конференцији за новинаре у Институту за неонатологију, председник
општине Врачар Бранимир Кузмановић промовисао је акцију „Трчимо за бебе“. Тада је нагласио да
је за врхунске резултате у лечењу беба неопходна и врхунска опрема за оснивање прве српске
банке мајчинског млека.
На Београдском маратону одржаном 18. априла 2009. године председник општине Врачар Бане
Кузмановић истрчао је у хуманитарне сврхе полумаратонску трку дугачку 21 километар и 100
метара. Са њим je ову трку истрчао и Јован Армић - члан Општинског већа, а чланови руководећег
тима општине Врачар којима су се придружили и грађани претрчали су укупно 195 километара у
хуманитарне сврхе. Километре које су претрчали куповали су донатори. Грађани и правна лица
укупно су уплатили 1.449.671,97 динара.
У новембру 2009. године са рачуна буџета Градске општине Врачар исплаћена су Институту за
неонатологију средства у износу од 2.727.528,70 динара, од тога 1.277.856,73 динара из буџета, а
1.449.671,97 динара из донација од физичких и правних лица.
Институт је за наведена средства набавио: апарат за анализу макронутримената у хуманом млеку,
у вредности од 1.150.941,99 динара, апарат за пастеризацију млека, у вредности од 1.454.147,90
динара и 6 пумпи за измлазање млека, у вредности од 278.113,71 динара.
Уплаћен је и порез на поклон у износу од 3.750,00 динара, што укупно чини суму од 2.886.953,60
динара. Износ од 2.886.953,60 динара је плаћен од трансфера Градске општине Врачар у износу од
2.727.528,70 динара, и донације Banke Intesa од 27.04.2009. године, у износу од 150.000,00 динара,
а део трошкова у износу од 9.424,90 динара је Институт надокнадио из својих средстава.
Прва српска банка мајчинског млека отворена је у Институту за неонатологију 4. марта 2010.
године, чиме је остварен циљ хуманитарне акције „Трчимо за бебе“.
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