Sluníčková sbírka
Postup Gymnázia Luďka Pika v Plzni

K čemu sbírka slouží?
Pravidelnými sbírkami se snažíme už víc než 10 let pomáhat v osvětě a při získávání finančních
prostředků pro programy Nadace pro transplantace kostní dřeně na pomoc nemocným
s leukémií a jinými těžkými nemocemi krve a nádory. O jednotlivých programech nadace jsou
informace na webové stránce www.kostnidren.cz. Konkrétně je to především:
-

rozšiřování registru dobrovolných dárců dřeně v České republice
vybudování a provoz rekondičního centra pro nemocné po transplantaci
podpora pacientů v tíživé sociální situaci
vybavení zdravotnických zařízení
vzdělávací a výzkumné programy.

Kromě finančního přínosu sbírky se jedná rovněž o osvětové působení na mládež i v nejširší
veřejnosti.

Proč „sluníčková“ ?
- vycházející slunce je znak Nadace pro transplantace kostní dřeně a Českého národního
registru dárců dřeně
- sluníčko jako malý dárek, vyrobený samotnými studenty, je milou pozorností pro každého,
kdo během sbírky vhodí drobný příspěvek do kasičky. Je mnohem osobnější, než jen
informační letáky (které samozřejmě rozdáváme při akci také).
- výroba sluníček je jednoduchá, suroviny k jejich vytvoření jsou levné a běžně dostupné náklady na realizaci sbírky jsou tak minimální. Naopak studenti připravují sluníčka rádi,
mohou v nich uplatnit svoji fantazii, podporuje se tak jejich osobní vklad do akce a ne pocit,
že „jen prosí“.

Jak postupujeme v Plzni
Sbírku se souhlasem ředitelství naší školy provádíme
2x ročně (jaro, podzim) ve všech velkých plzeňských
obchodních domech či supermarketech, které
s konáním sbírky souhlasí (Tesco, Hypernova,
Kaufland, Interspar, Olympie, Inwest a další) –
souhlas je potřeba předem zajistit s vedením
obchodních domů. Úspěšně jsme vyzkoušeli i další
veřejná místa, např. autobusové a vlakové nádraží.

Termín konání sbírky volíme tak, aby nenarušoval výuku: tj. provádíme ji v době náhradního
programu ve škole (u nás např. ve dnech vyčleněných na exkurze před podzimními
prázdninami, na jaře v maturitním týdnu, kdy studenti nižších ročníků mívají výuková volna
apod.)
Studenti, kteří se sbírky účastní, jsou předem informováni o účelu této akce, dostanou pokyny,
jak se mají v průběhu sbírky chovat, co mají odpovídat na případné dotazy, jak dbát o svojí
vlastní bezpečnost. Kromě informačních letáků o programech nadace jsou vybavení oficiálními
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dokumenty (potvrzení o povolení sbírky pro nadaci, povolení od vedení obchodního domu) a
zapečetěnou přenosnou kasičkou.
Do obchodních domů studenti chodí vždycky ve dvojicích či trojicích, pro každou skupinu máme
jednu kasičku. Účast studentů je možné zorganizovat i tak, aby si jednotlivé skupiny kasičku a
další věci předali (např. jedna skupina začne dopoledne, v poledne vše předá další skupině,
která pokračuje se stejnými věcmi následující den dopoledne, na odpoledne ji pak vystřídá
skupina první – všechno záleží na organizaci a domluvě). Po skončení sbírky přinesou studenti
zapečetěné kasičky do školy.
Skupiny studentů v jednotlivých obchodních domech během sbírky namátkově kontroluji,
v případě jakéhokoliv problému mě volají na mobilní telefon.
Konání každé sbírky se snažíme s předstihem oznámit místním médiím (noviny, rozhlas,
regionální TV), aby veřejnost byla o akci informovaná. Zvýší se tím úspěšnost sbírky, informace
o akci přináší vedlejší pozitivní efekt v osvětovém působení na veřejnost – připomene se
problematika těžce nemocných, potřeba dobrovolného dárcovství dřeně, pomoc člověka
člověku. Výsledek sbírky pak znovu oznamuji stejným médiím: její zveřejnění je jednou z forem
poděkování studentům, kteří se účastnili, i formou zvyšování prestiže školy.

Časový rozvrh přípravy a konání akce:
měsíc a déle před akcí
- Zjišťuji předběžný zájem studentů o akci. Snažím se určit co možná přesný počet skutečně
vážných zájemců, aby bylo možné připravit s rozmyslem dopředu vše potřebné. Z našeho
gymnázia se obvykle hlásí kolem 60-80 studentů, s nimiž obsadíme cca 8 dříve vyzkoušených
plzeňských hypermarketů.
- Projednám termín konání sbírky se ředitelem školy, zajistím jeho souhlas, případně souhlas
rodičů. Snažíme se, aby sbírka mohla probíhat pokaždé ve dvou následujících dnech – je to
výhodné z důvodů organizace, distribuce kasiček a osvětových materiálů, medializace akce atd.
- Studentům, kteří jdou do akce poprvé, vysvětlím všechno potřebné.
- Termín konání sbírky oznámím do kanceláře nadace Šárce Prusíkové, s níž prodiskutujeme
výběr míst, kde se bude sbírka konat. Nadace pomáhá se získáním povolení sbírky od vedení
příslušných obchodních domů.
- Vyžádám si s předstihem potřebný počet věcí, které budeme potřebovat (počet kasiček,
letáků, oficiální dokumenty a atd).
- Oficiální zapečetění kasiček pro naší sbírku v Plzni obstarává kancelář nadace. Pokud by se
sbírka konala v jiném městě, zapečetění je třeba zajistit na příslušném místním úřadě jednou
dospělou osobou, kterou nadace pověřila plnou mocí.
3 týdny před akcí
- Nakoupím potřebné množství surovin k výrobě sluníček (mouka, sůl, tapoza). Peníze na
suroviny nám poskytuje škola, na jednu akci u nás potřebujeme zhruba 500-600 Kč.
- Přihlášené studenty po domluvě rozdělím do dvojic či do trojic, každé z nich rozdám suroviny
k výrobě sluníček, ta si pak studenti vyrobí sami doma. Je ale možné postupovat i jinak,
v počátečních ročnících se sluníčka například vyráběla po vyučování v naší školní jídelně.
Týden před akcí
- O akci informuji místní média (rádia, tisk, regionální TV) – vysvětlím účel konání akce, počet
zúčastněných studentů, termín a místa, kde se bude sbírka konat atd.
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- Vypracuji jmenný seznam studentů a míst, kde která dvojice či trojice bude působit a ve kterou
dobu.
- Dvojicím či trojicím rozdám zapečetěné kasičky, příslušná povolení a potřebné množství letáků
či osvětových materiálů.
- Studenty znovu informuji, jak se mají při akci chovat, jak jménem školy a nadace vystupovat,
jaké informace mají zájemcům během sbírky podávat a také jak dbát na vlastní bezpečnost.
- Je vhodné, aby z důvodů bezpečnosti i věrohodnosti akce byli studenti vybaveni osobními
jmenovkami (vzor dodá kancelář nadace). Studentům dám číslo svého mobilního telefonu,
případně telefonu na další osobu, pověřenou organizací sbírky, aby se mohli v případě
jakéhokoliv problému přímo kontaktovat. Jsou rovněž vybaveni seznamem jmen a míst, kde a
kterou dobu budou jednotlivé dvojice či trojice vystupovat, aby se mohli navzájem domluvit na
případné předání věcí či na další vzájemnou pomoc.
V den akce
- Studenty namátkově kontroluji po telefonu i osobně, zjišťuji, jak kde akce probíhá, zda mají
všichni vše potřebné a zda nedochází k nějakým problémům.
Po akci
- Studenti donesou zapečetěné kasičky s vybranými penězi do školy, kde je od nich převezmu.
Ptám se jich na průběh akce a zkušenosti. Zajistím poděkování zúčastněným ve školním
rozhlase.
- Na rozpečetění kasiček, vybrání a spočítání získaných peněz a jejich uložení na sbírkový účet
se domluvím s kanceláří nadace (spoluprace@kostnidren.cz ). Pokud by se sbírka prováděla
v jiném městě, rozpečetění kasiček a spočítání peněz je potřeba provést na stejném místním
úřadě, kde byly kasičky zapečetěny za přítomnosti dvou dospělých osob, které jsou pověřeny
plnou mocí od nadace.
- Množství vybraných peněz zveřejním ve škole s novým poděkováním zúčastněným studentům
a organizátorům.
- Výsledek sbírky oznámím znovu místním sdělovacím prostředkům.

Mgr. Marie Helmová
Gymnázium Ludka Pika v Plzni
Opavská 21, 312 00 Plzeň
helmova@gop.pilsedu.cz
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