Poďakovanie aliancie Nie RAKOVINE pre všetkých, ktorí podporili našu
fialovú kampaň a myšlienku SVETOVÉHO DŇA KARCINÓMU PANKREASU.
Naši vzácni priatelia, partneri, odborníci, pacienti, lekári, dobrovoľníci i inštitúcie a stovky
bezmenných milých ľudí, - za nami je náročná osvetová kampaň a NOC FIALOVÝCH SVETIEL pri
príležitosti SVETOVÉHO DŇA KARCINÓMU PANKREASU, s vďakou a úctou sa skláňame pred Vami
všetkými, ktorí ste nám ju pomohli uskutočniť .
Celá Európa a svet sa tak 15. novembra 2018 spojili na podporu boja s rakovinou pankreasu:
Symbolom pomoci pacientom s touto diagnózou sa stala fialová farba. Do fialovej farby sa podarilo
rozsvietiť mnoho významných budov a monumentov po celom svete, medzi nimi Operu v Sydney či
Eiffelovu veža v Paríži a u nás na Slovensku tie najkrajšie budovy našich miest, ale aj rôzne malé
prevádzky a súkromné zariadenia... S vďakou a úctou sa skláňame pred Vami všetkými, ktorí ste nám
pomohli uskutočniť nielen túto rozsiahlu fialovú kampaň, ale tiež uskutočniť aj Celoslovenský
pacientsky seminár, úspešnú Tlačovú konferenciu, medializáciu osvety o karcinóme pankreasu,
priniesť výstupy v médiách, uverejňovať príbehy, informácie o príznakoch, a najmä rozsvietiť naše
krásne slovenské dominanty na fialovo.
Ďakujeme tiež všetkým tým, ktorí zdieľali naše výzvy, pridávali pozdravy, slová povzbudenia
pre onkologických pacientov na sociálnych sieťach. Toto to všetko sme uskutočnili na znak solidarity
a podpory, preto, aby sme celú spoločnosť upozornili, že pankreas - malá podžalúdková žľaza - a
ľudia trpiaci jej zhubným ochorením, si vyžadujú viac pozornosti a starostlivosti.
Nech sa páči, tu prinášame dominanty Slovenska, ktoré sme rozsvietili v noci z 15. na 16.
novembra 2018 na fialovo a v zátvorkách uvádzame tých, ktorí nám to umožnili. Ďakujeme im
všetkým i nižšie uvedeným partnerom, ktorí podporili naše pacientske združenie NIE RAKOVINE a
zapojili sa tak do veľkej misie Svetového dňa boja proti rakovine pankreasu.
https://drive.google.com/open?id=texpodpirilib1EInCRRPo8VvcPN0kpx5wfZ3E3kvA6fmD
Zdroj: Aliancia NIE RAKOVINE
Tieto objekty sa rozžiarii vo fialovej farbe:
·
Most SNP v Bratislave (Magistrát hl. mesta SR Bratislava)
·
Twin City Tower v Bratislave (HB Reavis)
·
Budatínsky hrad (Považské múzeum a Žilinský samosprávny kraj)
·
Divadlo Andreja Bagara v Nitre (DAB Nitra)
·
Trnavská radnica (Mesto Trnava)
·
Europa Business Center v Banskej Bystrici (EBC Banská Bystrica)
·
Dóm Sv. Alžbety v Košiciach (Rímskokatolícka farnosť sv. Alžbety Uhorskej, Košice)
·
Bratislavský hrad (NR SR)
·
Radnica a Bazilika sv. Egídia v Bardejove (Mesto Bardejov)
·
Radnica v Prešove (Mesto Prešov)
·
Vodárenská veža v Prešove (Prešov Real)
Za dlhodobú spoluprácu ďakujeme odborným partnerom: NOÚ Bratislava a VOÚ Košice,
CELGENE SLOVENSKO, Všeobecná zdravotná poisťovňa, vďaka za novú podporu spoločnosti IBM
Slovensko. Ďakujeme spoločnosti HYUNDAI SLOVENSKO – hlavnému partnerovi mobility aliancie
NIE RAKOVINE / EUROPACOLON SLOVENSKO a ďakujeme dm - drogerie za darčeky pre našich
dobrovoľníkov a pacientov. Úprimná vďaka patrí Vám všetkým, ktorí pomáhate zachraňovať životy
a zmierňovať následky rakoviny na osud občanov v našej krajine.
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