Στήριξε το έργο μας

Από την ίδρυσή του το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος "ΗΠΑΡxω" στηρίζεται
σε ευαισθητοποιημένους και υπεύθυνους ανθρώπους που με τη συμμετοχή και συμβολή τους
συνεισφέρουν ενεργά στην προώθηση της μεταμοσχευτικής διαδικασίας στη χώρα μας.

Η αλήθεια είναι ότι αυτή η προσπάθεια εξαρτάται και από τη δική μας εθελοντική
προσφορά, την υπεύθυνη στάση ζωής μας και την υιοθέτηση της ιδέας της Δωρεάς
Οργάνων και Ιστών που αποτελεί την ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς και
αλτρουισμού καθώς και τη βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του ιατρικού
θαύματος της μεταμόσχευσης.

Για την επίτευξη των στόχων του σωματείου η βοήθεια όλων είναι απαραίτητη και πολύτιμη.

Αν έχεις χρόνο και ενδιαφέρεσαι να δράσεις εθελοντικά, επικοινώνησε μαζί μας στο 210
3800550 ή στείλε e-mail στο info @ shpel . gr για να μάθεις πως μπορείς να στηρίξεις
το έργο μας.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η δική σας προσωπική συμβολή στην προσπάθεια του
σωματείου δύναται να υλοποιηθεί με δύο ακόμα τρόπους:

Γίνε αρωγό μέλος
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Μπορείς να γίνεις αρωγό μέλος του σωματείου (με ετήσια συνδρομή 20 ευρώ) και να
συμμετέχεις σ
ε
δ
ράσεις
των τακτικών μελών μας, όπως:
- Διεκδίκηση των δικαιωμάτων των μεταμοσχευμένων από ήπαρ
- Ψυχοκοινωνική στήριξη των μεταμοσχευμένων από ήπαρ
- Σωστή και έγκυρη ενημέρωση για ότι αφορά την μεταμοσχευτική διαδικασία
- Προσπάθεια για ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στη μεγάλη ιδέα της Δωρεάς
Οργάνων και Ιστών ώστε να γίνουμε όλοι πρεσβευτές της
- Αλλά και σε ότι εσύ κρίνεις ότι μπορείς να προσφέρεις για την επίτευξη των στόχων
του σωματείου

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν σχετική αίτηση εγγραφής αρωγού μέλους.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΩΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Οι οικονομικές υποχρεώσεις του αρωγού μέλους είναι:
- 10 ευρώ εφάπαξ ποσό με την εγγραφή
- 20 ευρώ ετήσια συνδρομή

Οι οικονομικές υποχρεώσεις καταβάλονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς του
Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος "ΗΠΑΡxω" που είναι οι εξής:

ΕΘΝΙΚΗ TΡΑΠΕΖΑ: 089/480036-22 - IBAN: GR 01100890000008948003622
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕIΡΑΙΩΣ: 6002-040036-312 - IBAN: GR 4801710020006002040036312
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