UDĚLEJME SPOLEČNĚ
SPRÁVNOU VĚC

Vážení dobrovolní hasiči,
jsme nestátní nezisková organizace, která pomáhá lidem po popáleninovém úrazu
a jejich blízkým vyrovnat se s psychickými, sociálními a fyzickými následky úrazu
a vrátit se co nejdříve zpátky k aktivnímu životu. Součástí naší práce jsou i preventivní
a vzdělávací aktivity, které vedou ke snížení četnosti a závažnosti popáleninových úrazů.
Rádi bychom vašemu sboru nabídli spolupráci, díky které
1. získáte možnost zatraktivnit vámi pořádané akce pro veřejnost,
2. rozšíříte povědomí o prevenci požárů a popáleninových úrazů,
3. pomůžete desítkám dětí, mladých lidí i dospělých, kteří utrpěli popáleninový úraz
a jsou nuceni se poprat s jeho následky.
Zaujalo vás to? Pak čtěte dál.

S NĚKTERÝMI SBORY JSME UŽ SPOLUPRÁCI NAVÁZALI
Vedle řady jiných činností, které pro popálené děláme, jsme v roce 2015 uspořádali
veřejnou sbírku formou prodeje náplastí na popáleniny od společnosti Mölnlycke Health
Care, která nám tyto náplasti poskytla jako dar.
Do sbírky se zapojili desítky sborů především z Kraje Vysočina a Královéhradeckého
kraje a zaměstnanci společnosti Požární bezpečnost s. r. o. Díky jejich obdivuhodnému
přístupu a nasazení byla vybrána úctyhodná částka 318 410 Kč.
Tyto peníze nám umožnily poskytnout podporu více než sedmi stovkám popálených
pacientů při hospitalizaci a při individuálním poradenství, uspořádat osm jednodenních
workshopů a seminářů pro rodiče popálených dětí a popálené pacienty, zrealizovat pět
pobytů pro rodiny s popálenými dětmi a dva pobyty pro popálené děti a mladé lidi.

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT
Na pomoc popáleným tu naštěstí nejsme sami. Jste tu i vy! Často i díky vám tito lidé
vůbec přežili. Pojďte se zapojit do pomoci popáleným a prokažte sílu a odhodlání
vašeho sboru!

Konkrétní kroky spolupráce jsou následující:
1.

Po projevení vašeho zájmu za vámi přijedeme a předáme vám všechny náležitosti
(oficiální oznámení o pořádání sbírky, plnou moc a Osvědčení z Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, které musí mít každá osoba pověřená konáním sbírky u
sebe).

2.

Dále vám předáme předem domluvený počet náplastí na popáleniny od
společnosti Mölnlycke Health Care, leták s vysvětlením, jak se náplasti používají, a
Kapesního rádce první pomoci u termických úrazů jako poděkování přispěvatelům.

3.

Sami zvolíte, jakou formou a při jaké příležitosti budete náplasti prodávat – jiné
sbory realizovaly sbírku například při preventivní akci pro veřejnost, při pořádání
závodů nebo si náplasti koupily pro svoji osobní potřebu do domácí lékárničky
a do lékárniček v hasičských vozech. Prodejní cena náplasti je 50 Kč.

4.

Jakmile bude sbírka vaším sborem ukončena, poukážete vybrané peníze na účet
veřejné sbírky.

5.

Sbírkový účet je každý rok vyúčtován podle zákona a zapojené sbory jsou
informovány, jak bylo s penězi naloženo.

JDETE DO TOHO S NÁMI?
Vidíte v nabízené spolupráci smysl? Chcete se zapojit? Velmi nás to těší!
V takovém případě se s námi spojte e-mailem nebo telefonicky, konkrétně
s koordinátorkou
sbírky
Klárou
Mayerovou
(tel.:
+420 604 207 277,
klara.mayerova@popalky.cz), která vám vysvětlí vše, co ohledně sbírky potřebujete
vědět. Zároveň se domluvíte na podrobnostech spolupráce.
S díky a pozdravy
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.................................
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