
                                               
 
Соопштение за медиуми 
 
Скопје ,6  октомври,  2007 
 
 
ВО СКОПЈЕ И ВО ЊУЈОРК  ДЕНЕСКА СЕ МАРШИРАШЕ  ПРОТИВ  
РАКОТ НА ДОЈКА 
 
 
Под мотото „си требаме една на друга“, поборниците против ракот на дојка, денеска 
во Скопје маршираа во т.н симболична прошетка, организирана од Здружението за 
борба против рак-Борка и компанијата за жени- AVON.  
Со ова Скопје се приклучи кон листата светски метрополи како што се Лондон, 
Единбург, Бостон, Лос Анџелес, Чикаго и др., каде традиционално се одржува ваква 
манифестација. Освен скопјани, со иста цел денеска симболично маршираа и 
њујорчани. 
 
Манифестацијата чија глобална цел беше подигање на свеста на жените од сите 
возрасти во однос на опасноста од ракот на дојка, започна точно на пладне, на платото 
кај споменикот на Мајка Тереза, во Скопје. Свои обраќања пред насобраните граѓани 
имаа г-ѓа Биба Додева, претседателка на Борка, г-н Филип Попов, национален 
менаџер на AVON  и Др.Никола Васев, од Институтот за радиотерапија и онкологија. 
 
Денешната манифестација беше намената за собирање на донации од граѓаните, со 
кои се финансираат бесплатни прегледи на дојка, како дел од кампањата на алијансата 
која ќе трае во текот на цел октомври. 
 
Кристина Арнаудова, Маја Гроздановска-Панчева, Маја Вукичевиќ, Маја 
Саздановска, Роберт Билбилов, Мартина, Ева Нединковска, Игор Узунов, Силви Бенд, 
Наташа Мијатовиќ одржаа хуманитарен концерт во рамките на оваа манифестација со 
мото „си требаме една на друга“, со што помогнаа да се соберат финансиски средства 
за бесплатните прегледи. 
   
Акцијата продолжува, и сите оние кои што сакаат да дадат хуман придонес, ќе може 
да се донираат средства и преку купување на AVON производи од серијата со розова 
панделка во текот на месец октомври, со купување на специјално дизајнираната 
розова маичка во продавниците на КАRА, и со повикување на броевите: 070 143 177 и 
075 143 700, со што се донираат 100 ден. плус ДДВ. Собраните средства ќе бидат 
донирани за бесплатни прегледи на дојка, а предност ќе имаат жени со неповолна 
социјална положба. Повеќе информации на телефонот на БОРКА: 02/32 24 636. 
 
Поддржувачи на кампањата и Алијансата за борба против рак на дојка:  
Животна Искра, Кара, Канал 5 ТВ, Еуролинија, Општина Центар – Град Скопје, Т-
Mobile, COSMOFON, Дијагностички Центар, Институт за радиотерапија и онкологија, 
ПЗУ Нирвана-Кочани, ЛОЗА, Хумана, ЕХО-Штип... 
 
 
 
 
Лице за контакт:  
Биба Додева, 02 3224 636, 075 396 142, borka.mk@gmail.com; 
http://myspace.com/nvoborka  
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