
 
 

 
 
 
 

 
 
Соопштение 
 
Скопје, 5ти октомври 2007 
 
 
Алијансата за борба против ракот на дојка (БОРКА  & AVON) ќе 
реализира едукација, прошетка и хуманитарен концерт 
 
Здружението Борка и AVON ја оформија Алијансата за борба против ракот на 
дојка. За таа цел, на 6ти октомври 2007 година, точно на пладне, на платото 
пред АРМ ќе се реализира манифестацијата СИ ТРЕБАМЕ ЕДНА НА ДРУГА. 
 
Манифестацијата ќе ја отвори и води Петар Ѓошев од City Radio, а на присутните 
ќе им се обратат: 

 Биба Додева, претседател на Борка 
 Филип Попов, национален менаџер за продажба на AVON 
 Д-р Нино Васев, Институт за радиотерапија и онкологија 

 
Активностите на оваа кампања, чија примарна цел е да покаже дека ракот на дојка 
е излечив, ќе бидат поддржани со групна “розова” прошетка која ќе стартува кај 
споменикот Мајка Тереза, преку Градскиот плоштад, па назад до Платото пред 
АРМ. 
 
Настанот ќе заврши со заокружување на прошетката пред Платото на АРМ и 
хуманитарен концерт. Целта на настанот е едукација за превенција и ефикасноста 
на навременото откривање на ракот на дојка, како и собирање средства за 
бесплатни прегледи на дојка. 
 
На концертот ќе настапат: Маја Гроздановска, Маја Вукичевиќ, Маја Саздановска, 
Роберт Билбилов, Мартина, Ева Нединковска, Игор Узунов, Силви Бенд, Наташа 
Мијатовиќ, Бенд – Роки енд френдс и многу други. 
 
Се надеваме дека со ваквите акции ќе успееме да ја пренесеме едукацијата и 
информацијата потребна за секој нов ден. 
 
 
 
 

 



Напомена: 
СОБРАНИТЕ СРЕДСТВА ЌЕ БИДАТ ДОНИРАНИ ЗА БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ 
НА ДОЈКА. ПРЕДНОСТ ЌЕ ИМААТ ЖЕНИ СО НЕПОВОЛНА СОЦИЈАЛНА 
ПОЛОЖБА. ПРЕГЛЕДИТЕ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО СОРАБОТКА СО 
ДИЈАГНОСТИЧКИОТ ЦЕНТАР. 
 
 
Сите заинтересирани жени за за бесплатен преглед, можат да се пријават во 
здружението Борка на следниов начин: 
Тел.   02/ 3224 636 
Е-пошта. borka.mk@gmail.com
 
Пријавувањето се одвива секој работен ден, 10:00 – 18:00 часот, најдоцна до 
26ти Октомври. 
 
Донирањето на средства може да се направи на неколку начини: 
 

1. Со купување на AVON производи од серијата со розова панделка во текот 
на месец октомври 

2. Со купување на специјално дизајнираната розова миачка од продавниците 
на KARA  

3. Преку доннација во специјално поставените кутии на самиот настан на 
06.10.2007 

4. Со повикување на броевите: 070 143 177    и    075 173 700  
 
 
 
За сите информации можете да се обратите кај 
Борка      AVON 
Билјана Додева   Дана Стојкова  
02/ 3224 636     02 32 43 808 
borka.mk@gmail.com  dana.stoykova@avon.com 
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