Manuál k organizaci
Sbírkových dní Světlušky
7. – 11. září 2020

Milí přátelé Světlušky,

v rukou držíte manuál k organizaci Sbírkových dní Světlušky. Děkujeme, že jste se rozhodli připojit k veřejné sbírce Světluška, a přejeme vám hodně příjemných a štědrých dárců.
Prosím, otevřete krabici se sbírkovými předměty a materiály.
Pro každou světluščí dobrovolnickou
dvojici jsme připravili:

•

trička

•

průkaz dobrovolníka (prosím, vytiskněte a vypište z přílohy
mailu, který rozesíláme před sbírkou)

•

sbírkové předměty (papírová tykadla, karty, zubní kartáčky)

•

pokladničku (prosím, složte podle návodu na dně)

•

misku na sbírkové předměty

•

děkovné kartičky a samolepky

•

igelitovou tašku

•

materiály na předání výtěžku (složenka s výčetkou, safebagy
s předávacím protokolem, návod na zalepení safebagu)

Výbava Světlušek:
4.

1.
1.

4.

3.

2.

5.

Všichni dobrovolníci mají stejnou výbavu, aby byli pro dárce dobře rozpoznatelní a nebyli zaměnitelní s jinou
probíhající sbírkou.
Po skončení sbírky si dobrovolníci trička nechávají jako poděkování od Světlušky.
1. Světluščí trička (2 ks pro dvojici)
2. Pokladnička (1 ks pro dvojici, návod na složení najdete na dně)
3. Miska na sbírkové předměty (1 ks na dvojici)
4. Sbírkové předměty (papírová tykadla, karty, zubní kartáček)
5. Igelitová taška

Sbírkové předměty a ceny

papírová tykadla 30 Kč
(15 Kč příspěvek do veřejné sbírky)

karty „Prší“ 50 Kč
(25 Kč příspěvek do veřejné sbírky)

zubní kartáček 100 Kč
(50 Kč příspěvek do veřejné sbírky)

Uvedené ceny jsou minimální, dárce může do pokladničky vhodit peníze jako dar, aniž by musel dostat sbírkový předmět.
Dobrovolníci by neměli přijímat ani rozměňovat peníze, peníze mají být vhozené přímo do pokladničky.
Zakoupením předmětu přispíváte nejméně polovinou částky do veřejné sbírky Světlušky, zbylá část ceny
sbírkového předmětu je použita na pokrytí nákladů spojených s jeho výrobou či nákupem a na organizaci
sbírky.
Vhozením jakéhokoliv ﬁnančního daru bez zakoupení sbírkového předmětu přispíváte celou částkou do
veřejné sbírky.

Kde, kdy a jak prodávat, aby byla vaše sbírka úspěšná
•

Prodávejte na frekventovaných místech, náměstích, pěších zónách, rušných místech, kde se lidé ve vašem městě přirozeně shromažďují. Sbírky se dle ZVS § 15 nesmějí konat v prostředcích veřejné dopravy
a prostorách pro cestující; v jiných veřejně přístupných prostorách je možno je konat jen se souhlasem
provozovatele nebo majitele. Vybírejte si tedy rušná prodejní místa, ale s ohledem na tento zákaz.

•

Doporučujeme začít s prodejem ráno, kdy lidé chodí do práce. Je praktické rozdat dobrovolníkům předměty den předem, aby mohli začít hned po cestě do školy.

•

Necháváme na vás, které dny si pro sbírku vyberete, ale pokud prší, nebo je počasí nepříznivé, doporučujeme uspořádat sbírku jiný den.

•

Každý dobrovolník, který se do Sbírkových dní Světlušky zapojil, reprezentuje Světlušku a je nositelem
jejího poslání. Každý dobrovolník by měl vědět, za jakou organizaci dárce oslovuje a jak konkrétně peníze dárců Světluška použije. Proto jsme pro dobrovolníky připravili krátké představení Světlušky, jejích
aktivit i způsobů, jakými pomáhá těžce zrakově postiženým. Je ke stažení na www.svitis.cz.

Předání výtěžku
Jak k nám peníze, které světluščí dobrovolníci vyberou, zaslat? Máte na výběr ze dvou možností.
1. Vklad vybraných peněz v hotovosti je na všech pobočkách ČSOB a Poštovní spořitelny zdarma.
•

rozpečeťte pokladničku

•

peníze spočítejte a zapište na výčetku

•

vyplňte složenku a odneste hotovost se složenkou na kteroukoliv pobočku České pošty

•

pokud upřednostníte vložení hotovosti na konto sbírkových dní 80 80 80 80 80/0300, na nejbližší pobočku ČSOB stačí odnést hotovost a výčetku

•

na konto sbírkových dní (viz výše) můžete peníze také zaslat bankovním převodem, do poznámky prosím napište název vaší organizace nebo IČO

•

prosím pošlete nám mailem (asistentka.svetluska@rozhlas.cz), fotkou nebo pdf útržek složenky nebo
výčetku, lze poslat také poštou

•

výtěžek, prosím, předejte do konce září

2. Vybrané peníze může přijet vyzvednout kurýr společnosti G4S, který částku převezme a předá do Světlušky. Dovolujeme si upozornit, že tento způsob je časově náročnější a také pro Světlušku zpoplatněný
(z výtěžku se odečítá DPH a jednorázový poplatek za svoz).
•

rozpečeťte pokladničky a přesypte do safebagů, tj. průhledných obalů na hotovost (dostali jste maximálně tři safebagy, přesypte několik pokladniček do jednoho safebagu, snižujeme tím tak odpad)

•

podle návodu na zalepení safebagu odstraťe stříbrný proužek a safebag zalepte

•

nemíchejte hotovost s neprodanými předměty ani jiným materiálem

•

uložte safebagy v kanceláři školy (nezamykejte do kabinetů)

•

připravte předávací protokol , tzn. vyplňte čísla safebagů a název organizace, ponechte si část A

•

ověřte si totožnost pracovníka G4S – požádejte ho o předložení průkazu

•

svoz bude probíhat od poloviny září do konce října, nejme schopni oznámit předem přesný den a hodinu
svozu

3. Vrácení neprodaných sbírkových předmětů
•

neprodané sbírkové předměty zabalte do jakékoliv pevné papírové krabice

•

prosím, nemíchejte předměty s hotovostí

•

svoz takto připravených zásilek bude zajišťovat náš partner DPD od poloviny září

•

na krabici nemusíte lepit štítek, ten bude mít připravený kurýr DPD

•

až budete mít vše připravené, prosím kontaktujte jakéhokoliv koordinátora Sbírkových dní, zajistíme
svoz na den, který vám bude vyhovovat

Vše podrobně najdete na www.svitis.cz (web určený pro školy a instituce, které nám pomáhají se Sbírkovými dny)

Kontakty
Adresa:
Nadační fond Českého rozhlasu
Vinohradská 12 | 120 00 Praha 2
Tel.: 221 551 226 | Mobil: 733 182 155

Koordinátorky Sbírkových dní Světlušky
Kateřina Kovandová
Email: katerina.kovandova@rozhlas.cz
Lucie Malcová
Email: lucie.malcova@rozhlas.cz
Bára Vlková
Email: bara.vlkova@rozhlas.cz

Vedoucí Sbírkových dní Světlušky
Karin Kovaříková
Mobil: 733 182 155
Email: karin.kovarikova@rozhlas.cz

