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KIM JESTEŚMY?
Leczymy z Misją to niezależne stowarzyszenie, którego celem jest niesienie
pomocy rozwojowej w kenijskich szpitalach misyjnych poprzez wysyłkę sprzętu
medycznego oraz prowadzenie szkoleń
dla personelu. Inicjatywa wywodzi
się z Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu, a w obecnym kształcie tworzy
ją 70 studentów kierunków medycznych
współpracujących z lekarzami z całej
Polski.
W tym roku wybierzemy się do Kenii
już po raz piąty, aby zrealizować tam 9
wyspecjalizowanych projektów medycznych. Stworzyliśmy je w oparciu o nasze
czteroletnie doświadczenie działalności
w Afryce, tak aby odpowiadały rzeczywistym potrzebom kenijskich pacjentów
i szpitali.

SYTUACJA W KENII
Największym problemem opieki medycznej w Kenii jest niewystarczająca ilość wykwalifikowanego personelu medycznego
połączona z brakiem odpowiedniego
sprzętu oraz leków. Opieka specjalistyczna poza stolicą kraju praktycznie nie
istnieje, a liczba lekarzy w przeliczeniu
na mieszkańca jest 11-krotnie niższa niż
w Polsce.
Szpitale, z którymi współpracujemy, w
większości położone są z dala od dużych
ośrodków miejskich i bardzo często
są jedynymi placówkami, w których okoliczni mieszkańcy mogą szukać pomocy.
To właśnie od jakości obecnego tam
sprzętu oraz umiejętności lekarzy zależą
losy tysięcy pacjentów. Z tego powodu
na wsparciu tych szpitali skupiamy się
najbardziej.

NASZE CELE
Nasze przedsięwzięcie to 9 wyspecjalizowanych projektów wychodzących naprzeciw najistotniejszym potrzebom kenijskich pacjentów.
Zespoły studentów i lekarzy zabiorą ze sobą odpowiedni sprzęt oraz wiedzę, które przekażą lokalnemu personelowi szpitalnemu.
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9 WYSPECJALIZOWANYCH PROJEKTÓW: SPRZĘT + WOLONTARIUSZE + SZKOLENIA
POTRZEBY
Aby zrealizować tegoroczne cele potrzebujemy co najmniej 350 tysięcy złotych. Kwotę
tę stanowią koszty wysłania wolontariuszy
(6000 zł na osobę, w tym m.in. koszt biletu
lotniczego i ubezpieczenia zdrowotnego)
oraz transportu i utrzymania na miejscu. Jest
to kwota minimalna. Wszystkie dodatkowe
pieniądze, które zbierzemy, przeznaczymy
na zakup sprzętu medycznego dla
kenijskich szpitali.

JAK NAM POMÓC?
Leczymy z Misją to oddolna, studencka inicjatywa, dlatego potrzebujemy szerokiego
wsparcia. Można nam pomóc poprzez:
• darowiznę finansową,
• darowiznę sprzętu medycznego,
• sponsoring,
• patronat,
• wsparcie merytoryczne.
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CO OFERUJEMY?
Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy. Do tej pory m.in. tworzyliśmy filmy
promocyjne dla naszych sponsorów oraz
prezentacje dla pracowników firm. Logotypy darczyńców widniały na naszych
koszulkach, materiałach promocyjnych
oraz wszędzie tam gdzie się pojawiliśmy,
w tym w największych polskich mediach.
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