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ODPRAVA NA MADAGASKAR

Spoitovani!

V prilogi Vam po5iljam na5o pro5njo, priporodila in donatorsko pogodbo.

Hvala in lep pozdrav,

Jernej Lesjak
OBEINA VRANSKO
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Prolnja za podporo medicinsko-humanitarne odprave Matanga 2017

SpoStovani!

Z veseljem vam sporodamo, da se trije mladi zdravniki - Jernej A. Lesjak, Sta5a Mudrovdid
in Alejandro M. Rant - ter mlada zobozdrar.nica - Alja irv -, naslednjega leta v maju odpravljamo
na trimesedno humanitarno-medicinsko odpravo v Matango na Madagaska{u. Preden se spustimo
na tirnice bodode kariere Sirom zahodnega sveta, bi se radi odpravili na pot, katere cilj je, da
pripomoremo k boljii kvaliteti Zivljenja prebivalcev vasi Matanga. To pa nam lahko uspe le z va5o
pomodjo.

NaSe delo bo potekalo v zdravstvenem dispanzefu Matanga, v naselju, kjer razen v dasu
humanitamo-medicinskih odprav ni prisotnega zdravnika ali zobozdravnika, od najbliZje bolniSnice
pa so prebivalci oddaljeni dve do tri ure naporne voinje po neurejeni poti. Ceste so v dasu ciklonov
neprevome, po drugi strani pa si prevoza in zdravstvene oskrbe vedina prebivalcev ne more
privoSditi. Delovali bomo na podrodju izobraievanja, primame ter sekundarne preventive- Zdravili
bomo tako akutne, kot tudi kronidne, predvsem infekcijske bolezni kot so malarija, tuberkuloza ali
HIV. Posvetili pa se bomo tudi peredim zobozdravstvenim problemom, tako zdravljenju, kot tudi
prepredevanju s promocijo ustne higiene-

Za uresniditev na5ih idej, so potrebna znatna finandna in gmotna sredstva, katerih breme

nosimo dlani odprave sami. VaSo pomod potrebujemo za nakup zdravil, medicinskega materiala,
cepiv, viz in letalskih kart, zato se na vas obradamo s pro5njo za donacijo. Taje lahko tudi v obliki
zdravstvenega materiala in zdravil. Vsa zbrana sredstva bodo porabljena izkljudno v humanitamo-
medicinske namene. Porabo je razvidna v priloZenem finandnem nadrnr injo nadzira Medicinska
fakulteta Univerze v Ljubljani.

Vsem donatorjem odprave se bomo zahvalili in jih navedli na spletri strani ter Facebook
omreZju, kjer bomo z veseljem objavili tudi va5 logotip. Prav tako boste predstavljeni na vseh
dogodkih in predstavitvah, ki jih bomo organizirali pred odhodom ter po zakljudku odprave. Na
va5o Zeljo bomo predstavitev odprave pripravili tudi za vas.

FinanEni nairt

Stro5ki Predvidena poraba

Zdravila, sanitetni material (+ prevoz)

Oskrba bolnikov (nujne hospitalizacije)

Letalske vozovnice

Yize

Cepljenja in antimalaridna zdravila

Nezgodno in zdravsweno zavarovanje

Sto5ki bivanja na
Madagaskarju

Skupaj

€ 7,000.00

€ 1,500.00

€ 4,800.00

€ 320.00

€ 1,000.00

€ 400.00

€ 1,500.00

€ 16,520.00



ie se boste odlodili za finandno pomod na5i odpravi Matanga 2017, vas prosimo, da izpolnite
oba priloZena izvoda donatorske pogodbe in podpisana poSljite na naslov:

Alenka Fi5er Obrt
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani

Yrazov trg2
1000 Ljubljana

Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Stevilka raiuna: 5156 0110 0603 0708 380
Sklict 25O564-16
Namenz Matanga, Maj 2017

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na.
E-naslov: madagaskarodprava20lT @gmail.com
Telefonska Stevilka:
osr 242 s98 (Jemej)
O4O 892 192 (Alejandro)

V pridakovanju razumevanja in ugodnega odgovora na pro5njo se vam Ze vnaprej
zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ilani odprave M atanga 2Ol7 .

Priloge:

- donatorska pogodba v 2 izvodih.

- priporodilo Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

- priporodilo Sekcije za tropsko in potovalno medicino ter dekanaa Medicinske fakultete,
Univerze v Ljubljani.

Ker gre za rakazilo v humanitame namene, se vai prispevek Steje za dav[no olaj5avo.
ie Zelite prispevati kot fizidna oseba, nam svojo donacijo lahko nakaZete na:
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Ljubljana, 3.10.2016

ZADEVA: Priporolilo za pomof pri proiektu humanitarno-medicinske pomoli driavam v
razvoiu - Madagaskar, mai - iulii 2Ol7

Spostovanil

Po enoletnem izobraievanju in intenzivnih pripravah, ki obsegajo tako teoretidno kot tudi
praktiino pripravo na tropske medicinske izzive, se za dobo treh mesecev odpravijo v
najrevnejle predele Afrike, Azije in Latinske Amerike, kjer sku5ajo po svoiih najboliSih moieh
nuditi medicinsko oskrbo tamkaiSnjim prebivalcem. Sodelujeio tudi pri preprefevanju Sirjenja

nalezliivih bolezni, osvesIanju in zdravstveni vzgoji.

Maia 2077 se bo na Madagaskar za tri mesece napotila odprava Studentov in mladih zdravnikov
Atja erv, Jernej Lesjal! Staia Mudrovtit in Alejandro Martin Rant.

Ker le uspeSna izpeljava proiekta povezana z izdatnimi finantnimi stroiki, katerih breme nosijo

ilani odprave sami, Vas prosimo, da jim pri tem pomagate po Va5ih najboljSih moteh.
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubliani zagotavlja, da bo zbran denar porabljen izkljutno za

namene humanitarno-medicinske odprave in v dobro bolnikov.

S prijaznimi pozdravi,

sha rat

Doc. dr. Ta Zupanc, dr. med

Vodja s vnega izobraievanja
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of. dr. Du5an 5up
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Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubllani pod okriljem Katedre za infekciiske bolezni in
epidemiologilo v sklopu Sekcije za tropsko medicino Ze okoli 20 let potekaio proiekti

humanitarno-medicinske pomoli driavam v razvoju. Studenti Medicinske fakultete in mladi
zdravniki se v zadnjih letnikih Studiia v okviru izbirnega predmeta Tropska medicina
pripravllaio na samostojno delo zdravnika na terenu.

Deiavnost naiih Studentov in mladih zdravnikov ni pomembna zgol, s humanitarnega vidika
pomodi najrevnejlim in pomoti najbolj poftebnim ljudem, temvei je tudi neprecenlliv vir znanja,

s katerim bogatiio slovensko znanje tropske in potovalne medicine ter pridobiva.io dragocene

izkuSnje na terenu, ki lih bodo kasneie uporabili pri svojem delu doma.
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6 REPUBLIKA SLOVENIJA
MTNTSTRSIVO ZA ZDRAV'E

DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

Stefanova ulica 5, IOOO Uubljana T: 01 478 60 05
Ft 01 251 77 55

E:gp.mz@gov.si

www-mz.gov,si

Stevilka: 4301-22/2016-2
Datum: 3. '10. 2016

Zadeva: Priporocilo

Spostovani!

Studentje Medicinske fakultete v Ljubljani, Atja Crv, Jernej Lesjak, Sta5a Mudroveid, Marjetka
obrovnik in Alejandro Martin Rant, se bodo maja 2012 udeleuili humanitarne medicinske
odprave Sekcije za tropsko medicino na Madagaskarju. pri tem bodo pomagali pri zdravstveni
oskrbi, preprecevanju sirjenja nalezljivih bolezni ter pri ozavesdanju in zdravstveni \rzgoji
prebivalcev Madagaskarja. Studentie Medicinske takultete bodo zdravstveno oskrbo
prebivalcev, tudi v teZavnih razmerah, zagotavljali tri mesece.

Dejavnosti nasih bodo6ih zdravstvenih delavcev niso pomembne le iz humanitamega vidika,
temveo tudi zaradi izkusenj in znanja, ki jih bodo lahko uporabili doma in bodo pripomogte k
boljsemu zdravju prebivalcev slovenije. Poleg potrebne pomoci tamkajsnjim prebivatcem je
projekt pomemben tudi za promocijo Slovenije in slovenskega zdravstva.

Ministrstvo za zdravje s tem dopisom izraZa svojo podporo navedeni odpravi.

S spostovanjem,
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Tina JamSek
vodja Se koordinacijo
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Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov tlg 2, l0o0 Ljubljana,
ki jo zastopa dekan Medicinske fakulrete profdr.Dulan Suput, <h.med. v nadaljevanju Medicinska fakulteta
Matiana Stevilka: I 62?066
Identifikacijska lrevilka za DDV: 5I,14752385
Transakcijski mdun: 0l100{030708380 pri UJP Ljubtjana
in

Podjetje:..........................
Naslov: ...........................
Matiana Stevilka:................
Identifikacijska ltevilka za DDV:
Traosakcijska Stevilka:.............

Skleneta naslednjo

DONATORSKO POGODBO

1. alen
S podpisom te pogodbe postane podjetje donator Medicinske fakultete, ki bo s pridobljenimi finanlnimi sredstvi pomagal Studentom
Medicinske fakultete pri trimeseani humanilamo-medicinski odpmvi v MataDgo, Madagaskar.

2. alen
Podjetje se po tej pogodbi zavezuje, da bo donatorsko prispeval finanana sredstva v viiini €. Domtorska sredstva
bo nakazal na podrdun Medicinske fakultete pri UJP Stevilka 0l 1004O307O838O, S*lic:250564-16
Namen: Matonga, Maj 2017

Donatorski aesek bo pladao y 8 dneh od podpisa pogodbe.

3. alen
Medicinska fakulteta za v 2. dlenu navedeni znesek doDacije donatodu ne bo opravil nobeae Dasprotoe storitve

4. dlen
ee iz kalcsnih koli razlogov odprava iz l. llena ne bo opravljon, je Medicinska fakulteta dotZua Fejeti aesek vmiri donatorju-

5. dlen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta spottovali pogodbo in uresoidelali njeno vsebino v obojestnnsko korist, vse morebihe
spore pa resevali sporazunmo. V kolikor to ne bo mo2no, je za rdevanje sporov pristojno sodisde v Ljubljani.

6- dlen
Pogodbeni stranki iz.javljata, da v zvezi s sklenitvijo te pogodbe ni p Slo do sroritve ali opustitue, ki predstavlja korupcijo in katere
namen bi bil zagotovitev ravnanja v nasprotju s poslovnimi interesi obeh pogodbenih stark in/ali veljavnimi predpisi.
Ce se naknadno ugotovi, da je na shani ene od pogodbenih stank prislo v zvezi s sklenitvijo ali izvajanjem pogodbe do stodtve ali
opNtitve, ki prestavlja korupcijo in ki vpliva ali bi utegnila Wlivati na nvnanje pogodbenih stanlq lahko druga pogodbena straDka s

pisno izjavo uveljavlja nianost ozircma raz&e pogodbo.

8. dlen
Pogodbaje napisara v dveh enakih izvodih od katerih dobivsaka stranka po en izvod.

9. dlen
Ta pogodba zatne veljati z dnem podpisa pooblasaenih predstavnikov pogodbenih strank.

Datum

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Dekan:
Proi dr. Ddan Suput dr.med.

Datumi

7. Ilen
Vpra{anja, ki jih ta pogodba ne omenja, se bodo razre5evala v skladu z dolodili Obligacijskega zakonika.


