Univerzitní POHÁR DAROVÁNÍ KRVE organizuje Lékařská fakulta Masarykovy univerzity pro jednu ze
tří kategorií dárcovské soutěže „4,5 dl pro život“, do které se zapojila v rámci kampaně statutárního
města Brna “Darujme krev pro Brno“ zaměřené na podporu bezpříspěvkového dárcovství krve
a krevních složek.
Cílem tohoto projektu je motivovat studenty, akademiky, zaměstnance i absolventy vysokých škol,
aby se zapojili, darovali krev a společným úsilím pomohli v získávání život zachraňujícího daru. Kromě
zvýšení povědomí o možnosti dárcovství krve je z pohledu fakulty a univerzity záměrem projektu také
podpořit sounáležitost studentů, zaměstnanců i absolventů ke své alma mater.
“Uvědomujeme si vážnost současné situace s nedostatkem krve ve zdravotnických zařízeních. Výzvy
k darování krve z různých stran jsou nyní častější, než kdy před tím. Aktivně navazujeme na loňský
projekt 100 litrů krve DÍKY MUNI, kdy se studenti, zaměstnanci, absolventi a příznivci Masarykovy
univerzity spojili a strhli lavinu dárcovství.“
„Chceme podpořit všechny jednotlivé dárcovské výzvy a vyzýváme všechny vysoké školy se sídlem
na území města Brna, aby se zapojily do Univerzitního POHÁRU DAROVÁNÍ KRVE.“
Když obětavost jednoho je vítězstvím všech – daruj krev!
Nyní více než kdy jindy platí Coubertinovské “Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“.
V Olympijských hrách, či jiných soutěžích vítězí jen ti nejsilnější, nejlepší. V Univerzitním POHÁRU
DAROVÁNÍ KRVE je vítězem každý, kdo daruje krev. Tedy každý, kdo přispěje svou kapkou krve
k naplnění společného poháru sounáležitosti a obětavosti, který nyní plníme my – všechny brněnské
vysoké školy. Jak velký pohár společně naplníme? Kolik životů společně zachráníme? Snad maximum,
co můžeme. Připojte se a darujte kousek sebe pro ostatní.
Všichni ti, kteří se rozhodnou do projektu zapojit a podpořit tak svoji brněnskou vysokou školu, mohou
přijít darovat krev až do konce dubna příštího roku.
Jak se zapojit? Jednoduché jako 1 – 2 – 3
1. Registrujte se k odběru krve
2. Darujte krev
3. Přihlaste se k účasti v projektu
Všichni ti, kteří se rozhodnou do projektu zapojit a darovali v období od 1. 10. 2020 do 30. 4. 2021 krev
nebo některou z krevních složek, mohou po odběru vyplnit přihlášku k účasti zde, a to opakovaně
s každým jednotlivým odběrem.
Registrovat se přímo odběrům krve nebo krevních složek mohou dárci samostatně na kterémkoliv
odběrovém místě v ČR nebo lze pro registraci v brněnských odběrových centrech lze využít stránky
Univerzitního POHÁRU DAROVÁNÍ KRVE. Absolvují-li dárci odběr přímo v Brně, mohou se navíc zapojit
také i do dárcovské soutěže “4,5 dl pro život“.

Pravidla a trvání akce: 1. 10. 2020 – 30. 4. 2021
Do akce Univerzitní POHÁR DAROVÁNÍ KRVE se mohou zapojit všichni studenti, zaměstnanci
a absolventi brněnských vysokých škol, kteří darovali ve stanoveném období krev v Brně či mimo
Brno. Kompletní podmínky akce zde. Vyhlášení výsledků je plánováno na květen 2021.
Vysoké školy se sídlem na území města Brna
Akademie STING, o. p. s
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Masarykova univerzita
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Univerzita obrany
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Vysoká škola obchodní a hotelová, s. r. o.
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Vysoké učení technické v Brně

