Poznań, 27.09.2016
Szanowni Państwo!
Proponowane przez MZ zmiany dotyczące wyrobów medycznych stanowią zagrożenie dla naszej branży
i wymagają uruchomienia natychmiastowych działań.
Tylko realny wpływ na decydentów poprzez media, organizacje NGO, ekspertów - w tym lekarzy, opinię publiczną
umożliwi przeciwdziałanie zagrożeniom oraz umożliwi skuteczną reakcję na sytuacje „kryzysowe”, które będą się
pojawiać na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy.
Podejmowane działania mają na celu zapobieżeniu destabilizacji rynku, polegającej na zamknięciu wielu punktów
protetycznych w kraju, a co za tym idzie likwidacji miejsc pracy. Mają zapobiec również drastycznemu
zmniejszeniu marż oraz spadkowi jakości usług i oferowanych produktów.
Zaproponowane poniżej aktywności w ramach Kampanii „Usłyszeć Świat“ w latach 2016-2017 będą służyły
przedstawieniu naszych argumentów oraz przeciwdziałaniu szerzenia nieprawdziwych informacji o naszej branży.
Realizacja Kampanii w latach 2016-2017 obejmuje 5 obszarów:
1. Kampanie profilaktyczno-edukacyjne z okazji Światowego Dnia Chorego oraz Międzynarodowego Dnia dla
Ucha i Słuchu.
2. Warsztaty edukacyjne dla mediów.
3. Organizację dwóch debat prasowych.
4. Media relations /2 konferencje prasowe, informacje prasowe, PAP/.
5. Dwa wydania BIULETYNU PSPS skierowanego do decydentów oraz dziennikarzy.
Kampania będzie finansowana z wpłat partnerów, bez Państwa wsparcia jej realizacja będzie niemożliwa.
Wykonawcą Kampanii „Usłyszeć Świat“ jest firma OCI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa,
NIP: 701-043-99-71, od której otrzymają Państwo fakturę VAT rozliczającą wpłatę za udział w Kampanii.
Joanna Bugaj
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu

DEKLARACJA UDZIAŁU W KAMPANII „USŁYSZEĆ ŚWIAT“ 2016/2017
Niniejszym deklaruję udział firmy: ...........................................................................................................................................
z siedzibą: .................................................................................................................................................................................
NIP:............................................................................................................................................................................................
reprezentowanej przez: ...........................................................................................................................................................
w kampanii „Usłyszeć Świat“ 2016/2017.
oraz zobowiązuję się do wpłaty na rzecz wsparcia Kampanii „Usłyszeć Świat“ kwoty 2 000,00 zł + 23%VAT
na rachunek techniczny Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu w banku PKO BP
o numerze: 34 1020 4027 0000 1602 0369 2217.
 załączam potwierdzenie przelewu
 upoważniam PSPS do podpisania w moim imieniu umowy o współpracy w zakresie realizacji Kampanii
„Usłyszeć Świat“ 2016/2017 z firmą OCI Sp. z o.o.
 upoważniam firmę OCI Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT za udział w Kampanii

......................................................................
Podpis i pieczęć

UWAGA:
Podpisany skan deklaracji wraz z potwierdzeniem przelewu proszę przesłać jak najszybciej na adres:
sekretariat@psps.pl.
Kontakt: Joanna Bugaj, tel. 501 561 768, e-mail: joanna.bugaj@psps.pl
Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu
Osiedle Piastowskie 66/2, 61-157 Poznań
tel./fax: 61 877 05 69
sekretariat@psps.pl, www.psps.pl
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