Tlačová správa
21. 5. 2012

12. ročník Dňa belasého motýľa
osveta o ochorení svalová dystrofia spojená s verejnou zbierkou
Svalová dystrofia je ochorenie svalov, ktoré spôsobuje ich postupné ochabovanie a imobilitu.
Ochorenie je v prevažnej miere progresívne, postupne sa zhoršuje a vedie k odkázanosti na
mechanický alebo elektrický vozík. Ľudia s týmto ochorením majú ťažkosti so samostatným
pohybom, niektoré druhy dystrofií sú veľmi závažné a vedú k nutnosti používať dýchacie
prístroje
Kampaň Deň belasého motýľa 2012 v bodoch:
21. máj Štartuje darcovská SMS
29. máj Oravský Koncert belasého motýľa – Námestovo
1. jún Tlačová beseda k zahájeniu Dňa belasého motýľa - Bratislava
5. jún Koncert belasého motýľa - Bratislava
8. jún Deň belasého motýľa po celom SLOVENSKU
8. jún Jazda motorkárov centrom Bratislavy
17. jún Turnaj belasého motýľa – Bratislava
VIAC INFORMÁCII KU KAŽDÉMU BODU:
Darcovská SMS štartuje 21. 5. 2012!
Verejnosť má opäť možnosť prispieť na účet verejnej zbierky Deň belasého motýľa aj
prostredníctvo zaslania darcovskej sms, a to od 21. mája do 31. decembra 2012.
Postup je jednoduchý: vyťukajte do mobilu text sms: dms motyl a pošlite na číslo 877.
Cena darcovskej SMS správy je 1 €. Platí pre všetkých mobilných operátorov na Slovensku.
Viac informácií na www.darcovskasms.sk
Deň belasého motýľa po celom SLOVENSKU
8. jún 2012, 12. ročník
Deň belasého motýľa organizuje druhý júnový piatok 8. 6. 2012 občianske združenie
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR ako celonárodnú osvetu o ochorení svalová
dystrofia spojenú s verejnou zbierkou.
Na aktívne začlenenie do života dystrofik potrebuje špeciálne kompenzačné či zdravotnícke
pomôcky. Tie však štát prepláca len čiastočne alebo vôbec.
Výťažok z tejto verejnej zbierky sa preto používa na doplatenie na pomôcky ako najmä:
zdviháky, elektrické vozíky, špeciálne mechanické vozíky, elektrické postele, špeciálne
sedačky, odsávačky hlienov a iné špecifické pomôcky.
V doterajšej histórii sme sumou 188.368,95 € pomohli v 303 prípadoch!
Zbierka je povolená podľa rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o povolení konania verejnej
zbierky č. SVS-OVVS 3-2011/031648
Deň belasého motýľa po celom Slovensku, v približne 65 mestách a dedinách, organizujú
sami členovia OMD v SR, ľudia so svalovou dystrofiou za pomoci ďalších dobrovoľníkov.
Každý dobrovoľník bude mať kartičku dobrovoľníka so svojim číslom, s číslom povolenia
zbierky a kontaktným údajom na organizátora.

Motýľ je symbol ochorenia – svalová dystrofia – nepredáva sa, daruje sa, ak sa obdarovaný
rozhodne, môže prispieť do pokladničky. Okrem toho dostane informačný letáčik
o dôsledkoch ochorenia a činnosti našej organizácie.
Aj tento rok máme potvrdenú spoluprácu s obchodným reťazcom Billa s.r.o. po celom
Slovensku.
Belasý motýľ sa 8. júna rozletí v týchto mestách:
Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bojnice, Bratislava, Bytča, Dolné
Vestenice, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Dvorníky, Gelnica, Habovka, Handlová,
Hlohovec, Humenné, Komárno, Košice, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec,
Malacky, Myjava, Námestovo, Nitra, Nováky, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky,
Piešťany, Podrečany, Poprad, Považská Bystrica, Prievidza, Prešov, Púchov, Pusté Sady,
Richnava, Rožňava, Senec, Spišská Nová Ves, Stará Turá, Svidník, Šamorín, Topoľčany,
Trakovice, Trebišov, Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Vranov nad Topľou, Zlaté Moravce, Zvolen,
Žilina atď.
Jazda motorkárov centrom Bratislavy
8. jún 2012
Prvý krát prídu silné motorky podporiť slabé svaly ľudí so svalovou dystrofiou. Urobia tak
spanilou jazdou centrom Bratislavy so štartom na parkovisku Zlaté Piesky pred Tescom
o 13.30 a s cieľom o 14.00 na Námestí SNP, kde sa bude nachádzať náš hlavný stan. Okrem
zástupcov Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR tam privítame aj niekoľko známych
osobností.
Tlačová beseda k zahájeniu Dňa belasého motýľa
1.jún 2012
Hlavné témy tohtoročnej osvety sú:
 význam štandardov starostlivosti na kvalitu a dĺžku života ľudí s nervovosvalovými
ochoreniami a na zabezpečenie prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti
 dôležitosť pravidelnej a dlhodobej rehabilitácie najmä v domácom prostredí pre ľudí s
nervovosvalovými ochoreniami.
Spolu so zahájením 12. ročníka DBM chceme vydať prvýkrát v slovenskom jazyku dostupné
štandardy starostlivosti o Duchennovu svalovú dystrofiu, vo verzii určenej pre rodiny. Takisto
plánujeme spustiť poskytovanie bezplatných rehabilitačných služieb.
Aj o týchto problémoch budeme hovoriť na tlačovej besede, ktorú zorganizujeme pri
príležitosti ďalšieho ročníka kampane 1. 6. 2012. Konať sa bude v priestoroch OMD v SR na
Vrútockej ulici číslo 8 v Bratislave. Okrem predstaviteľov OMD v SR budú prítomní ako
hostia aj odborníci.
Koncert belasého motýľa - BRATISLAVA
5. jún 2012, 8. ročník
8. ročník opäť poctia svojou účasťou bez nároku na honorár rôzni interpreti. Pridajú k
myšlienke podpory nezávislého života ľudí so svalovou dystrofiou.
Koncert sa bude konať na Námestí M. R. Štefánika v štvrti Bratislava - Eurovea a jeho
moderátorom bude Roman Bomboš. Nebudú chýbať ani rôzne sprievodné akcie ako možnosť
si vyskúšať jazdu na vozíku, použiť zdvihák, či zahrať si hru boccia. Moderátor položí zopár
otázok našim členom, ktorým sa prispelo z konta Dňa belasého motýľa.
SlowFlow – vystúpenie: 16:00 hod.
Funny Fellows – vystúpenie: 17:00 hod.
www.funnyfellows.eu

Peter Cmorík – vystúpenie: 17:55 hod.
www.pcband.sk
Zdenka Predná – vystúpenie: 18:35 hod.
www.zdenkapredna.sk.
Lavagance – vystúpenie: 19:40 hod.
www.lavagance.com
Polemic – vystúpenie: 20:45 hod.
www.polemic.sk.
Oravský Koncert belasého motýľa - NÁMESTOVO
29. máj 2012
Koncert belasého motýľa bude prvý krát aj na Orave, a to v Dome kultúry Námestovo. Bez
nároku na honorár na ňom vystúpi oravská skupina Big Bí. Hlavným účinkujúcim bude
košická skupina SMOLA A HRUŠKY. Začiatok vystúpenia je naplánovaný na 20.00. Vstup
je voľný!
Organizačne koncert zastrešuje člen OMD v SR z Tvrdošína Miroslav Bielak.
www.smolaahrusky.sk
Turnaj belasého motýľa - BRATISLAVA
17. jún 2012
Súčasťou kampane bude aj celoslovenský turnaj v hre boccia, ktorý v bratislavskej SOŠ, Na
Pántoch 9 organizujeme pod názvom Turnaj belasého motýľa. Jednou z našich aktivít je aj
podpora paralympijského športu boccia ako jedna z foriem zapojenia sa do aktívneho života.
Naše združenie prevádzkuje tri športové kluby venujúce sa tomuto športu. Súčasťou turnaja je
aj výstava kompenzačných pomôcok. Viac info o www.boccian.sk

Kontakt:
Jozef Blažek, hlavný manažér 12. ročníka Dňa belasého motýľa
0911 268 688, 0907 262 293, 0948 529 976, blazek@omdvsr.sk
Mgr. Andrea Madunová, predsedníčka OMD v SR
0948 046 671, madunova@omdvsr.sk,
Mgr. Mária Duračinská, podredsedníčka OMD v SR
0948 046 675, duracinska@omdvsr.sk

www.belasymotyl.sk
www.omdvsr.sk

