
 

 

DNI DAWCY SZPIKU W OPOLU 

Pomóż Markowi i Innym. Dzień Dawcy Szpiku - Podaruj Życie na Święta 

        19-20-21 grudnia 2014r.  

Ramowy plan przedsięwzięcia (szkoły ponadgimnazjalne) 

 

1. Zadanie szkoły/nauczyciela grupy: 

- wyjaśnienie młodzieży na czym polega przekazanie szpiku „zostanie bliźniakiem 

genetycznym” i dlaczego warto zgłosić się jako potencjalny dawca (prezentacja  

w załączeniu), 

- w  dniach 16-19 grudnia wręczenie młodzieży ulotek informacyjnych, będących 

zaproszeniem do wzięcia udziału w akcji, celem przekazania rodzicom. 

- jeżeli znalazłaby się grupa pełnoletnich, odpowiedzialnych i co najważniejsze świadomych 

swojej decyzji uczniów, którzy dodatkowo skonsultowaliby swoją decyzję z Rodzicami – 

wyznaczenie nauczyciela, który w piątek 19. 12. 2014 r. udałby się z nimi w miejsce akcji 

celem pobrania materiału genetycznego i zarejestrowania jako potencjalni dawcy. 

2. Każdy wychowawca oraz dyrekcja szkoły, która weźmie udział w przedsięwzięciu 

otrzymają specjalne (odrębne) podziękowania. 

3. Szkoła, która zdecyduje się wziąć udział w przedsięwzięciu, do dnia 15 grudnia 

powinna przesłać do Fundacji DKMS Polska informację o włączeniu się w akcję wraz  

z następującymi informacjami: liczba młodzieży wraz z danymi osobowymi nauczycieli Imię 

i Nazwisko) wychowawców grup, (a także czy będzie potencjalna grupa uczniów - dawców), 

którzy zgodzili się zaangażować w przedsięwzięcie. Informację należy przesłać mailem na 

adres: joanna.surdyk@dkms.pl 

4. Po otrzymaniu informacji zwrotnej, do szkoły dostarczona zostanie odpowiednia liczba 

ulotek informacyjnych. 

 

Osoba odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia:  

Joanna Surdyk 

Joanna Surdyk 

Koordynator ds. Rekrutacji Dawców  

Fundacja DKMS  

Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska 

ul. Altowa 6 lok.9 

02-386  Warszawa 

Tel.: +48 22 882 95 65 

Fax: +48 22 882 94 02 

 

E-Mail: joanna.surdyk@dkms.pl 



Organizacja Pożytku Publicznego 

Twoja darowizna może uratować komuś życie. Wesprzyj nas! 

Nr konta: 92 1240 6292 1111 0010 5530 0549 

www.dkms.pl/przekaz-darowizne 

 

Uwaga: Treść niniejszej wiadomości jest poufna i przeznaczona wyłącznie dla odbiorcy wskazanego powyżej. Jeśli czytelnik niniejszej 

wiadomości nie jest zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informujemy, że 

przeglądanie, rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość 

omyłkowo, proszę o bezzwłoczną informację na (kontakt@dkms.pl). Dziękujemy. 

Note: The information contained in this message is intended only for the personal and confidential use of the recipient named above. If the 

reader of this e-mail is not the intended recipient or an agent responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby notified, that 

any review, dissemination, distribution or coping of this message is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify 

(kontakt@dkms.pl) immediately. Thank you. 

 

 

 


