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Dragii nostriCu ajutorul vostru am reusit sa ne
calificam in etapa a II-a a Campionatului de Bine
2015. Va multumim enorm pentru asta. Asa cum
unii dintre voi ati realizat chiar si 5 lei au contat
in aceasta prima etapa. Cinci lei care nu au fost
comisionati , cinci lei care ne-au ajutat sa ne
mentinem intre primii trei clasati . De ce sa
donezi?La nivel mondial au fost identificate intre
6000 si 8000 de tipuri de boli rare;In Romania
:-peste 1 milion de oameni sufera din cauza
afectiunilor rare;-75% dintre acestia sunt
COPII;-9 din 10 pacienti nu beneficiaza de un
tratament adecvat;- Theodora este primul caz
din Romania diagnosticat de catre un doctor
roman cu acidurie glutarica tip 1 ;Scopul:La
sfarsitul competitiei suma va fi dublata de catre
BCR astfel incat putem fi mai aproape de cei
41000 lei necesari pentru terapii si dieta in anul
2016.Cu ajutorul vostru Theodora poate duce o
viata normala.

Despre ASOCIATIA IMPREUNA MERGEM MAI DEPARTE
Asociatia "Impreuna Mergem Mai Departe" vine in sprijinul copiilor diagnosticati cu boli
metabolice rare si care din acest motiv au nevoi speciale.
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Program
Cand se desfasoara Campionatul de Bine?
Campionatul de Bine 2015, editia a III-a, se desfasoara in perioada 13 noiembrie 2015
- 17 februarie 2016.
13 - 25 noiembrie 2015, ora 23:59:59 - Perioada de inscrieri in Campionatul de Bine,
editia 201526 noiembrie - 16 decembrie 2015, ora 23:59:59 // 3 saptamani - Sferturile
Campionatului de Bine17 decembrie 2015 - 20 ianuarie 2016, ora 23:59:59 // 5
saptamani - Semifinala Campionatului de Bine21 ianuarie - 17 februarie 2016, ora
23:59:59 // 4 saptamani - Finala Plina de Bine22 februarie 2016, ora 13.00 – declararea
castigatorilor Campionatului de Bine, editia a III-a.
Donatiile „Incasate” vor fi actualizate intr-un interval de maxim 48 de ore pe platforma
Bursa Binelui, in pagina de proiect pe site-ul public si in modulul dedicat, din
sectiunea „Administrare”, care poate fi accesat dupa logarea in contul de
administrator ONG.
Rezultatele fiecarei etape vor fi comunicate dupa 48 de ore, donatiile cuprinse in acest
interval fiind inregistrate si calculate pentru scorul din etapa urmatoare.

Cum poti fi castigator al Campionatului de Bine?

In prima etapa, Sferturile Campionatului de Bine, organizatiile trebuie sa stranga pentru
fiecare proiect inscris: cel putin 300 de lei de la cel putin 5 donatori diferiti.

In cea de-a doua etapa, pentru fiecare proiect calificat in Semifinala Campionatului de
Bine, organizatiile trebuie sa atraga donatii in valoare de: cel putin 1.000 de lei de la 20 de
donatori diferiti.

In ultima etapa, in Finala Plina de Bine, pentru fiecare proiect calificat organizatiile trebuie
atraga o suma cat mai mare de donatii de la cat mai multi donatori diferiti.

