Tlačová správa, 26. 08. 2013

Vyhodnotenie 13. ročníka kampane „Belasý motýľ“ a jej verejnej zbierky
Občianske združenie Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR organizuje
každoročne druhý júnový piatok celoslovenskú kampaň s názvom „Belasý motýľ“.
Cieľom je informovať verejnosť o vážnom ochorení svalová dystrofia a vyzbierať
prostriedky na podporu ľudí so svalovou dystrofiou.
13. ročník kampane spojenej s verejnou zbierkou sa konal 14. júna 2013 v 61 – tich
mestách a dedinách celého Slovenska.
V tento deň koordinátori v regiónoch – samotní ľudia so svalovou dystrofiou a ich pomocníci,
spolu 850 dobrovoľníkov rozdalo verejnosti 50 – tisíc informačných letákov a darovalo 40 –
tisíc belasých motýlikov, ktoré sú symbolom ľudí so svalovou dystrofiou.
Vo všetkých zapojených mestách sa počas tohto jedného dňa podarilo do prenosných
pokladničiek vyzbierať spolu sumu 20 441,09 €.
Tohtoročnú kampaň sa organizovala v spolupráci s obchodným reťazcom Tesco.
Verejná zbierka je povolená Ministerstvom vnútra SR a jej výťažok je účelovo viazaný.
Použije sa na kúpu kompenzačných pomôcok pre ľudí so svalovou dystrofiou, ktoré štát
nehradí vôbec alebo iba sčasti. Sú to najmä: zdviháky, špeciálne mechanické a elektrické
vozíky, antidekubitné podložky, odsávačky hlienov a iné špecifické pomôcky.
„Svalová dystrofia postupne a nezvratne ničí svaly celého tela, vedie k imobilite. Postihuje aj
srdcový sval a respiračný systém, preto najťažšie typy dystrofií vyžadujú napojenie na umelú
pľúcnu ventiláciu, napriek tomu môžu pacienti žiť v domácom prostredí. Vyliečiť zatiaľ
dystrofiu nevieme. Existujú však mnohé pomôcky, ktoré zmierňujú jej zdravotné dôsledky
a zvyšujú kvalitu a komfort života pacientov“, vysvetľuje ochorenie uznávaný slovenský
špecialista - neurológ prof. MUDr. Ľubomír Lisý z Univerzitnej nemocnice v Bratislave.
Špecifikom 13. ročníka bolo spustenie úplne novej a pre návštevníka pútavej internetovej
stránky www.belasymotyl.sk, na ktorej verejnosť nájde aj prehľadný zoznam komu sa
z verejnej zbierky doteraz pomohlo.
Súčasťou kampane „Belasý motýľ“ boli viaceré sprievodné podujatia. Spanilá jazda
motoriek Bratislavou v duchu motta „Silné motory na podporu slabých svalov“ a Koncert
belasého motýľa v Námestove a Bratislave. Bez nároku na honorár ľudí so svalovou
dystrofiou svojím vystúpením podporili Hex, Lasky, Živé Kvety, Billy Barman, Presento,
Sendreiovci a La3no Cubano.
Verejnú zbierku „Belasý motýľ“ je možné finančne podporiť až do konca roka 2013
A to dvoma formami. Verejnosť môže až do 31. 12. 2013 prispieť sumou 2 € na konto zbierky
zaslaním darcovskej sms v tvare DMS MOTYL na číslo 877. Je možné zaslať aj dobrovoľný
finančný príspevok priamo na bankový účet zbierky č. 2625341277/1100.
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR úprimne ďakuje všetkým prispievateľom
a dobrovoľníkom za podporu a prejav solidarity s ľuďmi so svalovou dystrofiou.
Kontakt:
Jozef Blažek, hlavný manažér kampane „Belasý motýľ“

Tel: 0911 268 688, 0907 262 293
E – mail: omd@omdvsr.sk
Bližšie informácie nájdete na www.belasymotyl.sk, www.omdvsr.sk

