کمپین اطالعرسانی سرطان کودک
 10شهریور الی  10مهر 1401

معرفی محک
مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان با نام
اختصاری «محک» از سال  1۳۷0به عنوان یک سـازمان غیر
انتفاعی -غیر دولتی با انگیزه واالی کمک به همنوع فعالیت
همه جـانبه خود را جهت حمایت ازکودکان مبتال بـه سرطان
زیر  1۶سال و خانوادههای آنـان آغاز کرده است.
در طـول  ۳0سال فعـالیت ،محک بـا بهرهگیری از کمکهای
انسان دوستانه مردم نیکوکار و همراهی مدیران نیک اندیش و
تالش پیگیر نیروهای داوطلب خود به موفقیتهای چشمگیری
در حوزههای امور خیریه ،درمان و تحقیقات دست یافته است
و به یکی از موفقترین قطبهای درمان در خاورمیانه تبدیل
شده است.
محک تا پایان سال  1400بیش از  40000کودک مبتال به سرطان
را در سراسر ایران تحت حمایت همه جانبه قرار داده است؛ که
از این میان بیش از  9000کودک به روزهای خوش سالمتی
رسیدهاند.

معرفی کمپین
• موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان «محک» همواره در راستای اهداف بیانیه چشمانداز و
ماموریت خود برای ارتقای سطح آموزش ،اطالعرسانی و تشخیص بیماری سرطان کودکان در مراحل اولیه
و همچنین کاهش هزینههای درمان و اثربخشی آن فعالیت میکند.
• این سازمان به عنوان عضو رسمی انجمن جهانی سرطان کودک )Cancer Childhood (CCI
 Internationalدر ماه سپتامبر که به عنوان ماه آگاهی رسانی سرطان کودک شناخته می شود ،کمپینی
جهت افزایش آگاهی جامعه نسبت به بیماری سرطان کودک برگزار می کند تا با تشخیص زودهنگام
سرطان کودک ،زمینه درمان کم دردتر ،کم هزینه تر و موثرتر را فراهم آورد.
• این کمپین هم راستا با کمپین جهانی ( CCAM (Month Awareness Cancer Childhood
و  September Goldو در همکاری با انجمن بین المللی  SIOPو  CCIبرگزار خواهد شد.

مشارکت در کمپین آگاهیرسانی سرطان کودک

محک از شما دعوت میکند تا با مشارکت در این کمپین برای

افزایش آگاهیرسانی در خصوص سرطان کودک و تشخیص
زودهنگام ،با محک همراه شوید.

تاریخ برگزاری 10 :شهریور تا  10مهر

روبان طالیی نماد آگاهیرسانی سرطان کودکان است.

تعهدات موسسه محک در صورت مشارکت در کمپین:
خبر مشارکت مجموعههای مختلف به دو زبان فارسی و انگلیسی در یکی از کانالهای ارتباطی زیر
منتشر خواهد شد:
صفحه اینستاگرام محک
لینکدین محک
وبسایت محک
روزنامهها و خبرگزاریهای فارسی و انگلیسی
ارائه گواهی دیجیتال مشارکت در کمپین
همچنین گزارش نهایی تهیه شده از مجموعه اقدامات به زبان انگلیسی برای انجمن جهانی  CCIو
 SIOPارسال خواهد شد

روشهای پیشنهادی محک برای پیوستن به کمپین
• نصب برچسب با المانها و پیام کمپین بر روی محصوالت

• چیدمان بخشی از محیط کار مجموعه به رنگ طالیی ،عکسبرداری و اشتراکگذاری با محک
• نصب روبان طالیی توسط کارکنان مجموعه ،عکسبرداری به صورت انفرادی یا گروهی و به اشتراکگذاری آن با موسسه محک
• انتشار ویدئوهای عالیم  6سرطان شایع کودکان به همراه توزیع بروشور الکترونیک عالیم در کانالهای ارتباطی اطالعرسانی مجموعه یا صفحات
اجتماعی (شش موشن موجود است که هر کدام یک دقیقه هستند و به پیوست ارسال میشوند)
• قرار دادن پوستر کمپین در بنر سایت یا صفحه اینستاگرام و لینکدین مجموعه

• انتشار پیام محک ،پستها و یا محتوای کمپین که در صفحه اینستاگرام محک موجود است در صفحات شبکه اجتماعی مجموعه
• عضویت در بانک پذیرهنویسی سلولهای بنیادی محک و اهدا نمونه - HLA

https://mhk.mahak-charity.org/main/index.php/fa/about-

mahak/stem-cells-registration-center/registration

همچنین مشتاقانه پذیرای پیشنهادات ارزشمند شما در راستای ایجاد جامعهای آگاهتر
نسبت به بیماران سرطان کودک هستیم

با سپاس از توجه شما به پیام موسسه محک
شمارهتماس02123501989 -09352203426:
ایمیلinternational@mahak-charity.org:

