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Uvnitř: Podpořme Field trip výjezdy!

.

Gratiarum actio 2015
Field trip výjezdy jsou
mnohdy jedinou nadějí
pro nemocné v Libérii.

Podpořme

FIELD TRIP výjezdy!
Vážení přátelé, milí dárcové,
velice si vážíme Vaší podpory a jsme vděční za veškerou pomoc pro ty, kteří ji skutečně potřebují.
V poslední době se snažíme připomínat a zdůrazňovat význam tzv. Field trip výjezdů – jedná se o aktivní vyhledávání
pacientů roztroušených v pralese nebo buši. Protože malomocenství není nemocí bohatých a vyspělých oblastí, ale
naopak těch nejchudších, kde samotná cesta k lékaři se rovná téměř nemožnému, proto je nutné, aby lékař i sestry
nasedli do auta a jeli za nemocnými...
(Pokračování na str. 2)

POMOZTE JIM ŽÍT!

www.lepra.cz

(Dokončení ze str. 1)
Přijali jsme nový úkol: podpořit field trip výjezdy – aktivní
vyhledávání pacientů a zajistit dostupnost léků těm, kteří
to skutečně potřebují, ale jejich chudoba jim brání se k nim
dostat. Proto se musíme dostat my k nim!
Máme takový sen: chtěli bychom nahradit dosluhující
auto sester novým terénním vozem. Spojte se s námi na
tomto mimořádném daru, který umožní sestrám ve Villa
Bernarda v Cienaga de Oro v Kolumbii zachraňovat životy!
Pojďme společně pomáhat těm, kdo to potřebují!
Za tým LL
Vás s úctou zdraví

Matka Gladis řídí auto na cestě za malomocnými,
Cienaga de Oro, Kolumbie.

Těmto lidem FIELD TRIP výjezdy
také zachránily život!
Mladá maminka Gina (20 let) byla
převezena do Ganty (Libérie)
z důvodu podezření lepry v oblasti
oka. Testy potvrdily lepru u ní
a naštěstí se otestoval i její
chlapeček Mimi (2 roky) – u něj byla
objevena malárie. Bez rychlé pomoci
by Gina oslepla a chlapeček umřel.
Dnes se oběma daří dobře.

.................. .
Okaffo (6 let) chlapec žijící
ve vesnici Zontoa.
V roce 2014 se u něj potvrdila
lepra (stopy jsou patrné
v obličeji) při jednom z výjezdu
mobilní kliniky.
V červnu 2015 úspěšně
ukončil léčbu.
I díky Vaší pomoci je dnes zdráv!

...................

Zleva: Lubomír Hajas (ředitel LL), Vojtěch Eliáš
(prezident LL), Gudrun Freifrau von Wiedersperg (prezidentka DAHW) Sybila Holá, Jiří Holý (zakladatelé LL-Likvidace lepry, o.s.), Angie Kömm, Burkard Kömm
(ředitel DAHW s manželkou)

GRATIARUM
ACTIO 2015
– oslava 20 let spolupráce

Cena byla udělena:
Gudrun Freifrau von Wiedersperg
2. června 2009 se stala celkově sedmou prezidentkou
DAHW (první ženou).

Jiří Holý
13.12.1926, akademický malíř. Byl předsedou občanského
sdružení LL-Likvidace lepry, které založil roku 1992. LL
vedl po dlouhých 19 let společně se svou manželkou,
rovněž akademickou malířkou, Sybilou.

Burkard Kömm
Zastává funkci ředitele DAHW od 1. května 2009.

Celé dílo Likvidace lepry existuje pouze díky spolupráci
– spolupráci mnoha dobrých lidí v naší vlasti – to jsou naši
dárcové, spolupráci mnoha sester a lékařů v oblastech, kde
se lepra a tuberkulóza hojně vyskytuje, a také spolupráci
s organizacemi – našimi partnery, kteří konkrétní pomoc
dopraví až na místo nebo zajišťují kontrolu a metodické
vedení.
V roce 2015 je tomu již 20 let, co spolupracujeme s německou organizací DAHW. V současnosti společně provozujeme střediska v Libérii a Kolumbii, ale během dvou desetiletí jsme zanechaly stopy spolupráce v zemích, jakými
jsou např. Pákistán, Brazílie, Etiopie, Nepál, Tanzanie,
Uganda, Indie, Egypt, Súdán, Nigérie, Jemen a Senegal.
Oslavou této události bylo slavnostní shromáždění Gratiarum actio v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Záštitu
převzal místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky Ing. Jan Bartošek.
Oceněnými byli za německou stranu prezidentka Gudrun
Freifrau von Wiedersperg a Burkard Kömm, ředitel DAHW.
Za českou stranu to byl pan Jiří Holý, který převzal cenu
Gratiarum actio společně se svou manželkou Sybilou.

Cena Gratiarum actio

Přátelé a dobrodinci Likvidace lepry na slavnostním
shromáždění Gratiarum actio 2015

.................
Vinou onemocnění

TUBERKULÓZOU

zemře

kolem 1,5 MILIONU LIDÍ ROČNĚ,
přes 4 100 OSOB DENNĚ,
každých 20 VTEŘIN JEDEN ČLOVĚK.
Základní léčba tuberkulózy stojí

cca 1 400 korun.
Léčba pacienta v raném stádiu

MALOMOCENSTVÍ
200 korun.

stojí přibližně

Gudrun Freifrau von Wiedersperg předává obraz
Würzburgu manželům Sybile a Jiřímu Holým

.................

Velice si vážíme jakékoli podpory, kterou nám věnujete.
V poslední době jsme byli několikrát dotazováni, jaké číslo účtu vlastně používáme.
Odpověď je jednoduchá: účet u FIO banky 2400259272/2010.
Vedení účtu je zadarmo a ještě je s ním jednoduchá práce.
Staré účty sice ještě existují, ale plánuje se jejich ukončení.
Tedy platné číslo je:
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