БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
Скъпи дарители, приятели и съмишленици,
Обръщаме се към вас с признателност и благодарност за всеотдайната ви и
безкористна помощ за дарителската кампания „Най-доброто за нашите деца и
онкоболни”. За по-малко от 2 години от съществуването си тя обедини хора от всички
възрасти и области на живота и успя.
Всички вие повярвахте в мечтата ни за изграждане на нов детски и
онкохематологичен комплекс, в който да се преместят Клиниката по педиатрия заедно
със съпътстващите я по-малки
клиники по медицинска онкология, по клинична
хематология и Детско спешно отделение. „Всички наши мечти могат да се сбъднат, ако
имаме куража да ги преследваме”. Тази мисъл на Уолт Дисни най-точно описва успеха на
кампанията ни. Благодарение на вас, нашите дарители, ние не загубихме вярната посока
и продължихме да следваме мечтата си.
Днес вече имаме осигурено държавно финансиране за изпълнение на цялостния
проект, включващ модерна, приветлива и функционална 6-етажна сграда. Но за да
достигнем този момент, ние заедно с вас трябваше да положим основите – да покажем,
че има неотложна необходимост от тази промяна, че настояваме това да се случи, че не
се отказваме и знаем, че нашите искания са за общественото благо. Множество приятели
помогнаха на каузата. Държавниците се вслушаха в нашите исканията, за което сме
искрено благодарни.
През изминалите две години всяка помощ бе безценна – от изпратения SMS за 1
лев до големите дарения за десетки хиляди левове. Всеки дари от сърце и според
възможностите си. Така заедно събрахме общо 153 990 лева. Дори в условията на
коронакризата даренията продължаваха да растат. Само за последните 6 месеца
даренията чрез SMS нарастнаха от 6 000 на 9 515лв.
След немного години новият детски и онкохематологичен комплекс ще се превърне
в реалност и ние ще помним, че началото поставихте вие – първо с вярата си в нашата
кауза, а след това и с финансова и организационна помощ.
Днес можем с гордост да се поздравим за успешния завършек на основната цел на
този изключително амбициозен не само за Пловдив, но и за пределите на България
проект. Ние оставаме верни на идеята, че заедно можем повече, че трябва да си
помагаме, че сме единни в уморителния бавен стръмен, но единствено верен път към подоброто бъдеще на нашите деца. Ние оставаме готови за нови инициативи за нашите
деца и онкоболни, защото и те и ние, дарителите, се нуждаем от добри дела.
Благодарим ви за ентусиазма и неуморните ви усилия!
Благодарим ви, че не спряхте да вярвате и в нас!
Благодарим ви, че помогнахте на децата и онкоболните пациенти на Южна
България!
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