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      Del en kendsgerning 
      om det første tegn på FOP. 
Har du hørt, at donationer, 
der bliver givet i april, vil 
blive matchet? Få din gave 
matchet nu på 
ifopa.org/awareness_day_match

         Del en kendsgerning 
om, hvor sjælden FOP er.
Leder du efter en nem måde at øge 
bevidstheden om FOP på? Besøg 
ifopa.org/awareness_day_shirts 
for at få dine NYE FOP 
bevidstheds-t-shirts!

Vidste du, at FOP er den eneste 
sygdom, hvor et kropssystem 
bliver til et andet?? Del en 
kendsgerning om det 
unikke ved FOP. 

Gør det personligt! 
Del en video om Yoki fra Hong 
Kong, hvis datter Haley lever 
med FOP.

Del en kendsgerning om 
det gen, der forårsager FOP. 
Leder du efter andre #cureFOP 
bevidsthedsemner? Besøg 
ifopa.org/store

Del en kendsgerning om, 
hvordan FOP påvirker 
mere end kun mobilitet.

       Gør det personligt! 
        Del en video om Ciske fra 
Sydafrika, der lever med FOP. 
Start en Facebook-indsamling 
for at hjælpe os med at tjene 
den fulde Awareness Day-match. 
Kom i gang på 
facebook.com/fundraisers

Vidste du, at ikke alle har den 
samme genetiske mutation? 
Del denne vigtige 
kendsgerning om klassiske 
og variantmutationer.

Del en FOP-kendsgerning om 
tegn, symptomer og 
fejldiagnose.

Del en FOP-kendsgerning 
om vejen til en korrekt 
diagnose.

Del om de almindelige 
tilstande, som FOP-forskning 
kan hjælpe på.

Del en FOP-kendsgerning 
om genopdagelsen. 
Send et billede af dig, der 
øger bevidstheden på din 
Awareness Day eller 
#cureFOP produkter.

Del en kendsgerning om, 
hvordan hjælpehunde 
hjælper personer med FOP.

 FOP påvirker ikke 
intelligensen. Hjælp andre 
med at forstå alt, personer 
med FOP opnår, ved at 
dele denne kendsgerning.

Del, hvordan børn og 
teenagere forklarer FOP til 
deres venner ved hjælp af 
videoen på 
ifopa.org/same_but_different

               Lad andre vide, at 
               FOP-fællesskabet er 
stærkt og støtter hinanden 
som en familie ved at dele 
denne kendsgerning. Din 
donation til IFOPA i april kan 
blive matchet. Doner nu på 
ifopa.org/awareness_day_match

FOP kan være meget 
uforudsigelig. Hjælp 
andre med at forstå ved at 
dele denne kendsgerning.

Gør det personligt! Del en 
video om Jazmin, hvis søn 
Nicolas lever med FOP.

Del en FOP-kendsgerning 
om de værktøjer, der bruges 
til at leve uafhængigt.

Gør det personligt! Del en 
video om Maëlle fra Frankrig, 
der lever med FOP.

Del en kendsgerning 
om FOP og høretab.

              Del en kendsgerning 
om opblussen af FOP. 
Mere end 80 cent af hver dollar, 
du giver, støtter IFOPA's 
missionskritiske programmer 
og tjenester. Doner nu på 
ifopa.org/awareness_day_match

               Del en kendsgerning     
              om FOP´s progressive 
karakter. Skriv et takkebrev til 
Det Internationale Kliniske Råd 
for FOP - det uafhængige råd af 
FOP-eksperter fra hele verden. 
Send din besked på 
ifopa.org/thank_you_icc
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