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Maribor, 31. 3. 2020

Zadeva: Povabilo iniciativnega odbora za zbiranje donacij UKC Maribor – »Covid-19«

Spoštovani,
v UKC Maribor se v dani situaciji dnevno spopadamo z omejitvijo virusa SARS-CoV-2 in zdravljenjem bolezni
Covid-19, ki jo povzroča. Za dosego cilja pa ni dovolj le vrhunska usposobljenost in strokovnost našega
zdravstvenega osebja, ter vnema in požrtvovalnost, ki ju vsakodnevno kažejo, temveč tudi zadostna
medicinska in zaščitna oprema. Ker trenutna situacija financiranja nabave respiratorjev, monitorjev,
perfuzorjev in kompletov zaščitne opreme v celoti ne omogoča, in ker smatramo da je situacija s katero smo
v UKC Maribor soočeni kritična, k zbiranju sredstev za UKC Maribor vabimo tudi vas. Zavedamo se, da preko
raznih dajatev tekom leta že prispevate v zdravstveno blagajno, vendar je stanje žal takšno, da moramo sami
prevzeti pobudo in pomagati.
Našim prizadevanjem se priključujeta tudi naša ambasadorja Luka Šulić in Marcos Tavares:

 Luka Šulić (2Cellos): »V tem mestu sem se rodil, tukaj
tudi živim. Kot Mariborčanu se mi zdi pomembno, da smo
tudi v tem delu Slovenije deležni enako dobre
medicinske oskrbe kot v drugih bolnišnicah.«

 Marcos Tavares (kapetan NK Maribor): »Skozi
celotno kariero se trudim biti vzor drugim. Tako na igrišču
kot izven njega. Želim si, da bi bilo ljudem mar za druge
ljudi in da bi imeli vsi možnost, da dobijo zdravljenje na
najvišjem možnem nivoju.«

Donacije se lahko nakažejo na podračun UKC Maribor številka: SI56 0110 0603 0278 185, s sklicem SI00
11061-2040-0001. Predstavnike podjetij pa za pripravo donatorske pogodbe prosimo, da pokličejo na
telefonski številki 02/321 26 95 ali 02/321 26 12, ali pišejo na elektronski naslov donacije@ukc-mb.si.
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