Tisztelt Hölgyem/Uram!

A Ments Életet Közhasznú Alapítvány nevében kerestük meg Önöket.
Szeretnénk szíves támogatásukat kérni a céljaink megvalósításához. Mivel az
alapítványunknak nincs más bevételi forrása, így perselyek kihelyezésével,
illetve az azokban összegyűlt adományok felhasználásával tudjuk megvalósítani
céljainkat.
A Ments Életet Közhasznú Alapítvány elsődleges célkitűzése, hogy a “Váltsd
valóra te is egy beteg gyermek álmát!” elnevezésű pozitív kampány keretein
belül igyekszik felhívni a magyar társadalom figyelmét a véradás fontosságára.
A program célja súlyos, életet veszélyeztető megbetegedésből gyógyuló
gyerekek történetein keresztül szeretnénk bemutatni, hogy a közhiedelemmel
ellentétben nem csak baleseteknél és műtéteknél van szükség a vérre, hanem a
kicsik gyógyulásának is elengedhetetlen feltétele. Kevesen tudják, hogy a
leukémiából gyógyuló gyermekeknek akár több száz egység vérre vagy
vérkészítményre is szüksége lehet az életben maradáshoz. Sajnos a családokat a
lelki trauma mellett anyagilag is rendkívüli módon megterheli a betegség.
Sokszor ez azt is jelentheti, hogy az akár éveket is kórházban töltő gyermek
jóval kevesebb élményben részesülhet, mint egészséges kortársai. Nem egyszer
találkozunk szinte hihetetlen történetekkel. Vannak olyan családok, akik még
soha nem voltak együtt nyaralni, vagy olyan kislány, akinek egy fésülhető hajú
baba a legnagyobb álma. 2017 őszéig több mint 150 gyermek álmát sikerült
valóra váltanunk.
Az álmok valóra váltása mellett a legjobban rászoruló családok sorsát
folyamatosan figyelemmel kísérjük és a legnehezebb körülmények között élő
gyermekeket hosszabb távon is támogatjuk. Rendszeresen szervezünk számukra
rendezvényeket, kirándulásokat élelmiszer adományokat és egyéb programokat.
Az elmúlt években igyekeztünk nyaralási élményekkel gazdagabbá tenni az
életüket, olyan nyaralásokkal, ahol a gyermekek családjukkal együtt tölthetnek
el egy-egy hetet a Balaton mellett.
2017-ben indult az „Álomiskola” elnevezésű ösztönző-fejlesztő programunk,
melynek keretei közt súlyos, életet veszélyeztető betegségből gyógyuló

gyermekek társadalomba történő reintegrációját segítjük elő (nyelvtanulás,
zeneoktatás, sportolás, terápiás lovaglás, gyógytorna, stb.).
Bízunk benne, hogy a patikában történő persely kihelyezéssel a jövőben ön is
hozzájárul a céljaink megvalósításához.
Megköszönve figyelmét, várjuk szíves válaszát az info@mentseletet.hu e-mail
címre vagy a 0670 366 3955 –ös telefonszámra.
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