Koncept a cíl veřejné sbírky pro Popálky o.p.s. realizovaný sbory dobrovolných hasičů
Nápad, jak by sbírka probíhala: Otevřené hasičské zbrojnice k mezinárodnímu dni boje proti
popáleninám
Co nejvíce hasičských sborů v kraji Vysočina (případně v dalších zapojených krajích) by u příležitosti
mezinárodního dne boje proti popáleninám v sobotu 10. 10. 2015 otevřelo veřejnosti hasičské
zbrojnice, kde by měly možnost vesnici, městu předvést jak zbrojnici samotnou, jejich vybavení apod.
Každý sbor může k této „otevřené zbrojnici“ přidat aktivitu zásahu hašení nějakého předmětu od
pánvičky po auto ☺ v určitou hodinu nebo zásah opakovat každou hodinu – dle možností a nápadů.
Obrovsky mediální záležitost – zviditelnění, pokud to udělá každý druhý zapojený sbor, tak je to
mediální bomba. Zda má Olda kontakty na média…
Během této akce bude skupina hasičů prodávat daný předmět a dárcům k předmětu předá
preventivní leták s první pomocí.
Předmět (náplast) bude prodáván v ceně 30,- Kč, ale je možné zaplatit i víc. (Máme ověřeno z Krajského
úřadu. Bohužel by bylo velmi úředně složité částku navíc někde oficiálně zapisovat, případně zřídit kasičku, kam
by se částka navíc dala. Je ale možné tuto částku vybrat nad rámec 30,-Kč a je čistě na čestnosti sboru, zda
odevzdá celou vybranou částku.)

Proč v sobotu 10. 10. – v případě, že bude celokrajská akce v jeden den, bude tato akce velmi
zajímavá pro média a o to víc se celá akce medializuje.

Výtěžek sbírky:
• Výtěžek sbírky bude využit na realizaci projektu Poradenské centrum pro děti, mladé lidi a
dospělé po úraze popálením.
• Konkrétní rozdělení částky:
o 5% z vybrané částky na režijní náklady sbírky:
Tisk letáků, cestovné, telefony a další režijní výdaje spojené s organizací
sbírky.
o 75% z vybrané částky na zajištění služeb pro popálené pacienty a jejich blízké
v akutní fázi úrazu při pobytu v nemocnici, po propuštění z nemocnice i kdykoli
během života pacienta
sociálně – psychologická podpora pacientů na klinice popálenin v Brně
(spádová klinika pro pacienty z Kraje Vysočina)
individuální sociálně – psychologická podpora pacientů z celé ČR formou
osobních konzultací
internetová poradna pro veřejnost i pacienty z celé ČR na webu popaleniny.cz
jednodenní a pobytové workshopy pro pacienty (se zaměřením na
fyzioterapeutické techniky při péči o zjizvené plochy, komunikační strategie
s okolím, používání krycí kosmetiky na zjizvené plochy)
o 20% z vybrané částky na provoz organizace Popálky o.p.s.
Zajištění vedení účetnictví, propagace organizace, vedení organizace

