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23 PÄIVÄÄ FOP-TIETOISUUSHAASTETTA
SUNNUNTAI

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI
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Jaa tietoa FOP:n
ensimmäisestä oireesta.
Kuulitko, että huhtikuussa tehdyt
lahjoituksiin lisätään vastaava
summa? Saa lahjoitukseesi sitä
vastaava lisäsumma osoitteessa
ifopa.org/awareness_day_match
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Jaa tietoa siitä, miten
harvinainen FOP on.
Etsitkö helppoa tapaa lisätä
tietoisuutta FOP:sta? Käy
osoitteessa ifopa.org/awareness_
day_shirts saadaksesi UUDEN
FOP-tietoisuus-t-paitasi!

Tiesitkö, että FOP on ainut
sairaus, jossa yksi kehon
järjestelmä kääntyy toista
vastaan? Jaa tietoa FOP:n
ainutlaatuisuudesta.
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Jaa FOP-fakta merkeistä,
oireista ja virheellisistä
diagnooseista.

Jaa FOP-fakta tiestä
oikeaan diagnoosiin.

Tee siitä henkilökohtaista!
Jaa video hongkongilaisesta
Yokista, jonka tytär Haley elää
FOP:n kanssa.

Jaa fakta geenistä,
joka aiheuttaa FOP:n.
Etsitkö muita #cureFOPtietoisuustuotteita? Käy
osoitteessa ifopa.org/store

Jaa fakta siitä, miten FOP
vaikuttaa muuhunkin kuin
liikkuvuuteen.
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Jaa fakta FOP:n
etenevästä luonteesta.
Kirjoita kiitosviesti Kansainväliselle
kliiniselle FOP-neuvostolle – Koko
maailman FOP-asiantuntijoiden
riippumattomalle järjestölle.
Lähetä viestisi osoitteeseen
ifopa.org/thank_you_icc
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Tee siitä henkilökohtaista!
Jaa videoa Jazminsta, jonka
poika Nicolas elää FOP:n
kanssa.

Jaa FOP-fakta välineistä,
joita käytetään tukemaan
itsenäistä elämää.
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Tiesitkö, että kaikilla ei ole
samaa geenimutaatiota?
Jaa tämä tärkeä fakta
klassisesta ja
muunnosmutaatioista.

11

12

Jaa fakta FOP:sta ja
kuulon heikkenemisestä.

Tee siitä henkilökohtaista!
Jaa video ranskalaisesta
Maëllesta, joka elää FOP:n
kanssa.
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Jaa fakta siitä, miten
avustajakoirat auttavat
ihmisiä, joilla on FOP.

Jaa, miten lapset ja teinit
selittävät FOP:n ystävilleen
käyttämällä videota
osoitteesta
ifopa.org/same_but_different
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2

LAUANTAI
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Tee siitä henkilökohtaista!
Jaa video eteläafrikkalaisesta
Ciskestä, joka elää FOP:n kanssa.
Aloita Facebook-varainkeruu
auttaaksesi meitä hankkimaan
täysi Tietoisuuspäivän lisäsumma.
Aloita osoitteessa
facebook.com/fundraisers

FOP ei vaikuta älykkyyteen.
Auta tämä fakta jakamalla
muita ymmärtämään
kaikkea, joita ihmiset,
joilla on FOP, voivat
saavuttaa.

PERJANTAI

Jaa FOP-fakta taudin
leimahduksista.
Yli 80 senttiä jokaisesta
lahjoittamastasi eurosta tukee
IFOPA:n toiminnalle välttämättömiä
ohjelmia ja palveluita. Lahjoita nyt
osoitteessa ifopa.org/awareness_
day_match

Jakamalla tämän faktan
annat muiden tietää,
että FOP-yhteisö on vahva, ja
sen jäsenet tukevat toisiaan
perheen tavoin. IFOPA:lle
huhtikuussa lahjoittamaasi määrään
voidaan lisätä vastaava rahasumma.
Lahjoita nyt osoitteessa
ifopa.org/awareness_day_match
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FOP voi olla hyvin
arvaamaton. Auta muita
ymmärtämään tämä
jakamalla tämä fakta.

Jaa tietoja yleisistä tiloista,
joissa FOP-tutkimus voi
auttaa.

Jaa FOP-fakta
geenilöydöksistä.
Lähetä kuva siitä,
miten lisäät tietoisuutta
tietoisuuspäivänäsi tai
#cureFOP-asusteilla.
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