Velika Avonova donacija udruzi SVE
za NJU
Suradnja Avona i Udruge „SVE za NJU!" već je šestu godinu podržana i novčanom
donacijom koja omogućuje rad Centra za psihološku pomoć ženama oboljelima od
raka i njihovim obiteljima te otvorenost Avon soba unutar Centra svima kojima je
potreban smještaj u Zagrebu
Lucija Josipović i Alemka Balenović
Avon donacijom od 100.000kn Udruzi žena oboljelih i liječenih od raka, njihovih obitelji
i prijatelja „SVE za NJU!" uokviruje uspješnu kampanju buđenja svijesti o važnosti
prevencije u borbi protiv raka dojke #budizdrava, koja je započela u listopadu prošle
godine. Ovogodišnja Avonova donacija pomoći će kontinuiranom radu Udruge i Centra
za psihološku pomoć ženama oboljelima od raka te otvorenosti Avon soba unutar
Centra koje omogućuju oboljelima izvan Zagreba besplatan smještaj za potrebe
pregleda ili terapija.
Avon i „SVE za NJU!" dijele zajednički glavni cilj: podizanje svijesti o važnosti redovnih
pregleda za pravovremeno otkrivanje raka dojke i za brigu o zdravlju svake žene.
Udruga „SVE za NJU!" na vrlo profesionalan, transparentan i nesebičan način pomaže
u borbi protiv ove opake bolesti.
„Avon kontinuirano nastavlja borbu protiv raka dojke. Kampanja #budizdrava samo je
kap koja će, nadamo se, pokrenuti svakog od nas da zdravlje shvatimo ozbiljno i
nađemo vremena za prevenciju. Video „Oda grudima", kao okosnica kampanje, na
pozitivan način sudjeluje u tom pozivu, a štićenice Udruge i Sanja Doležal i Maya Sar
koje su sudjelovale u kampanji prave su ambasadorice. I web stranica
www.budizdrava.com ostaje zauvijek kao mjesto na kojem svaka žena i cijela obitelj
može pronaći sve odgovore na jednom mjestu. Ovom donacijom ponosno pridonosimo
daljnjem radu Udruge i zahvalni smo jer znamo da je naša donacija otišla na pravo
mjesto", rekla je Lucija Josipović, Voditeljica odnosa s javnošću i oglašavanja u Avonu.
„Donacija AVONA omogućit će nam nastavak provedbe programa pružanja
psihosocijalne podrške oboljelim ženama i članovima obitelji u Centru za psihološku
pomoć. Važno nam je da naše korisnice, ali i šira javnost znaju koliko veliku podršku

nam daje AVON na čemu smo im od srca zahvalni. Svjedoci smo kako se na sjajan
način u prevenciju raka dojke i podršku oboljelim ženama mogu uključiti i osviještene
tvrtke poput Avona, zdrave žene, ali i one koje su proživjele ili još žive iskustvo raka
dojke." poručila je predsjednica Udruge dr. Almenka Balenović.
Avon je u Hrvatskoj proslavio 10 godina borbe protiv raka dojke, koju je započeo 2004.
godine. Do sada je prikupio i donirao više od 2,8 mil. kuna.
Udruga SVE za NJU!, osnovana 2008., provodi aktivnosti pružanja psihološke pomoći
ženama oboljelima od raka i njihovim obiteljima. Centar za psihološku pomoć
oboljelim ženama otvoren je 2010., a osim psihološke pomoći pruža smještaj ženama
iz udaljenih mjesta za vrijeme liječenja u Zagrebu. Svi programi Centra su za korisnice
besplatni.

