Чернівецькі активісти організували акцію «Допомогти може кожен» (ВІДЕО)
Понеділок, 30 жовтня 2017, 23:22

У рамках якої всі вони закликають всіх бажаючих стати донором крові, особливість акції
зумовлена тим що вона приурочена до свята «Надвечір’я дня всіх Святих», або як що
його називають «Хелловін»
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Основна мета акції «Допомогти може кожен» це популяризація донорства крові у
Чернівцях серед молоді, саме тому організаторі вирішили надати заходу
«хеловвінського» колориту.
Наталія Богдан організатор акції: «Цього тижня з 30 жовтня до 3 листопада буде
відбуватись акція донорства, стилізована під «Хеловвін», ми хочемо таким чином
зацікавити молоде покоління, і зробити акцію не тривіальною. Хочемо запросити всіх
небайдужих донорів, адже ця кров буде здаватись у пологові будинки, також для людей
які максимально потребують цієї крові».
Наталія вже не вперше здає кров, і зазначає важливість донорства для громадськості.
Наталія Богдан організатор акції: «Хочу акцентувати увагу на тому що зараз період
травматизації, дтп та інших невідкладних станів які потребують вашої крові, тому
просимо всіх небайдужих мешканців міста прийти й поділитись своєю кров’ю. Це може
статись з кожним».
Катерина одна з перших хто долучився до акції хеловвінської акції «Допомогти може
кожен».
Катерина Копитова донор: «Я почула про цю акцію, точніше побачила її в фейсбук, і я
розумію наскільки важливо здавати кров, адже ця проблема гостро стоїть зараз, тим
паче один з організаторів моя знайома, тому я вирішила долучитись і ось я тут».
Акція відбувається у Чернівецькому обласному центрі служби крові за адресою вулиця
Українська 36.
Олена Мігайчук завідувач відділу комплектування донорських кадрів Чернівецького
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обласного центру служби крові: «Ми така організація яка працює над запасами постійно,
вони у нас є і не може бути такого щоб їх у нас не було, але для того ми й проводимо ці
організаційні заходи для залучання нових кадрів до нашого донорства. У нас була акція
на день Валентина, день донора і тепер ось на хеловвін».
Акція триватиме до 3 листопада.
{youtube}g2CVEV-lFC8{/youtube}
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