Ogólnopolski Program
AED w Twojej miescowości

Ochotnicza Straż Pożarna

16 000
jednostek OSP
w całej Polsce
to RATOWNICTWO

POŻAROWE

DROGOWE

POWODZIOWE

MEDYCZNE

SPECJALISTYCZNE

700 000

strażaków - ochotników
każdego dnia angażuje się
w różne AKTYWNOŚCI

EDUKACJA

SPORT

KULTURA

ŚRODOWISKO

Dlaczego defibrylatory powinny być dostępne publicznie?
OSP

Tyle osób
doświadcza NZK
każdego roku w Polsce.

Po tym czasie
u poszkodowanego
następują
nieodwracalne zmiany.

Tylu poszkodowanych
udaje sie uratować dzięki
szybkiej i skutecznej RKO
oraz użyciu AED.

Jednostki OSP
są pierwsze
na miejscu zdarzenia.

Tworzymy największą sieć AED w Polsce
Zdecyduj gdzie umieścić AED w Twojej okolicy

RYNEK

STADION

REMIZA

URZĄD

SZKOŁA

KOŚCIÓŁ

Dołącz do programu Serce BIJE w 4 prostych krokach:
PLANOWANIE
Zaproponuj optymalną lokalizację dla defibrylatorów AED w Twojej okolicy.
Nie wiesz jak? Pomożemy.
Stwórz hasło lub nazwę dla projektu, które pomoże w spójnej komunikacji
i identyfikacji Programu wczesnej defibrylacji.
Zaplanuj działania edukacyjne Programu Serce BIJE dla lokalnej społeczności
(szkolenia, materiały, wolontariusze).
Przemyśl najbardziej optymalną formę zarządzania defibrylatorami AED.
Zastanów się też kto będzie nadzorował i dokonywał przeglądu urządzeń.
Przygotuj budżet, wybierz solidny sprzęt i rzetelnego dostawcę, który zadba
o kompleksową realizację projektu.

FINANSOWANIE
Dowiedz się czy możliwe jest sfinansowanie projektu z budżetu sołeckiego, gminy lub miasta,
a jeśli tak to w jaki sposób.
Napisz projekt w budżecie obywatelskim i/lub partycypacyjnym. Znajdź sprzymierzeńców
(samorząd, radni, lokalni aktywiści, działacze społeczni itp.).
Skontaktuj się z lokalnymi sponsorami i pokaż im korzyści płynące z dofinansowania projektu
(firmy, fundacje, zbiórki publiczne).
Sprawdź możliwość zdobycia dotacji celowych (np. 5000+ dla OSP, Fundusz Min. Sprawiedliwości,
fundusze prewencyjne ubezpieczycieli, lokalne programy i projekty, fundusze UE, budżety miejskie i gminne).
Zaangażuj jak największą grupę wolontariuszy i osoby aktywne w lokalnych społecznościach (np. strażacy,
ratownicy medyczni, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz bezpieczeństwa).

WDROŻENIE
Zaplanuj i zdobądź pozwolenia na instalację kapsuły/szafki z defibrylatorem
w zaproponowanej lokalizacji (budynek, inna infrastruktura lub stand wolnostojący).
Sprawdź, czy na miejscu planowanego montażu jest możliwość podłączenia
instalacji elektrycznej.
Wytypuj osoby odpowiedzialne za nadzór nad urządzeniami i uruchom system zarządzania.
Zorganizuj wraz z wolontariuszami lub firmami szkoleniowymi działania edukacyjne
wśród lokalnej społeczności.
Ciesz się realizacją programu Serce BIJE w Twojej Miejscowości i pomyśl
o kolejnych lokalizacjach!

PROMOCJA
Pochwal się realizacją w social mediach, lokalnych portalach internetowych i lokalnych mediach
(radio, prasa, telewizja).
Organizuj cykliczne pikniki, spotkania, imprezy, podczas których przedstawisz lokalnej społeczności
czym jest publiczny dostęp do defibrylatorów AED.
Angażuj jak najwięcej wolontariuszy wokół Programu Serce BIJE i wspólnie prowadźcie
szkolenia z zakresu obsługi AED!
Buduj lokalną siatkę ambasadorów Programu Serce BIJE wraz ze służbami i lokalnym samorządem.
Pamiętaj, żeby co jakiś czas przypomnieć mieszkańcom zasady udzielania pierwszej pomocy
i planuj kolejne miejsca z AED :)

