
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Białystok, 01.02.2023 
 

Szanowni Państwo 
 
 

Serdecznie zapraszam do udziału w V edycji  Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej 
KWITNĄCE SERCA - 01.02.2023–20.04.2023 
          Celem akcji jest Utworzenie jak największego dywanu z serduszkowych kwiatów, wykonanie 
jak największej liczby serduszek i kwiatów z serduszek oraz zebranie jak największej liczby 
plastikowych nakrętek; szerzenie postaw proekologicznych poprzez propagowanie wykonania 
serduszek z papieru z niepotrzebnych  gazet, folderów, kartek itp. oraz ze zbiórki nakrętek 
plastikowych; wsparcie dzieci z dystrofią mięśniową i pokazanie im, że nie są osamotnione                 w 
swojej chorobie, że jest ogrom ludzi o wielkich sercach, którzy są z nimi, wierzą w nich i chcą im 
pomóc w walce z chorobą, pozyskanie funduszy na terapię i rehabilitację dzieci z dystrofią 
mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB i Stowarzyszenia Pro Salute. 
 

Dystrofie mięśniowe to grupa chorób mięśni uwarunkowanych genetycznie, 
charakteryzujących się nieodwracalnymi zmianami w mięśniach i tkance łącznej. W ich 
postępującym przebiegu dochodzi do osłabienia i zaniku mięśni, co w konsekwencji prowadzi do 
inwalidztwa. W późniejszych stadiach choroby dochodzi także do uszkodzenia serca i niewydolności 
oddechowej. Grupa naukowców pod kierownictwem prof. Wojciecha Kułaka z Kliniki Rehabilitacji 
Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę” Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku od 7 lat, jako jedyni w Polsce, za pomocą eksperymentalnej terapii 
czynnikiem stymulującym kolonię granulocytów z powodzeniem umożliwiają dotkniętym tymi 
chorobami dzieci, usprawniać ich funkcjonowanie, a nawet zrobić pierwsze samodzielne kroki. 
Sukces badaczy odbił się echem w całym kraju i za granicą (w tym USA). Często otrzymują listy i 
maile, również od osób dorosłych, z pytaniami, czy istniałaby możliwość zastosowania tej terapii w 
ich przypadku. Niestety, realizowany w Klinice projekt dobiegł końca i stosowany lek nie może być 
dalej podawany ze względów finansowych, a liczba potrzebujących wzrasta. 

W związku z powyższym Stowarzyszenie „Pro Salute” zdecydowało się wspomóc Klinikę  
w zdobyciu środków na zakup kolejnych partii leku, na terapię która nie jest refundowana przez 
NFZ, a jedną z form pozyskania funduszy na ten cel może być publiczna zbiórka do puszek. 

 
Może trochę o nas 

Stowarzyszenie powstało  w roku 2017.  Jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla 
promowania  i wspierania zdrowia w różnych grupach społecznych, prowadzenia działalności 
naukowo-szkoleniowej oraz działalności charytatywnej. 

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia pracują zawodowo, w większości w Uniwersytecie 
Medycznym w Białymstoku. Bardzo się lubimy, przyjaźnimy i zawsze wspieramy. W 
Stowarzyszeniu działamy wyłącznie woluntarystycznie, bez wynagrodzenia.  

Stowarzyszenie Pro Salute jest organizacją non-profit, które nie ma etatowych pracowników 
i sztabu Public Relations do pomocy, stąd wszystkie zgromadzone środki w 100% wydajemy na 
potrzeby naszych podopiecznych, nie ponosząc kosztów związanych z etatami pracowników. 
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Mocno wierzymy jednak, że w taki sposób, nie etatowo, też można wiele pomóc. Stowarzyszenie 
utrzymuje się jedynie ze składek członków. 1% mamy dopiero od 2 lat. 

 
Tu więcej o nas - www.prosalute.com.pl, https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pro-

Salute-150444255544012 
 
Nasze działania ukierunkowane są na pomoc 42. dzieciom z dystrofią mięśniową, 

podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB.  Bez pomocy ludzi o wielkich sercach  jednak 
nie damy rady zebrać funduszy na ich terapię i rehabilitację, która nie jest refundowana przez NFZ, 
a musi trwać do końca ich życia.  Ta terapia to jedyna w Polsce prowadzona we 
wspomnianej  Klinice (tu o niej więcej o terapii – i jej efektach - http://www.prosalute.com.pl/nasi-
podopieczni). 
 

Jednocześnie oświadczam, że Stowarzyszenie „Pro Salute” posiada zgodę na 
przeprowadzenie permanentnych zbiórek publicznych na terenie całej Polski, o numerze 
2019/3211/OR, wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

 
W załączeniu plakat i regulamin Akcji 

Z poważaniem  

 

 


