Ny udendørs hjertestarter v/Børnehuset Krummerne
Foreningen, Kunsten at redde liv er i samarbejde med Børnehuset Krummerne i gang med, at samle ind til opsætningen
af en udendørs hjertestarter. Denne bliver selvfølgelig frit tilgængelig for alle byens borgere 24 timer i døgnet.
Vi sponsorater fra lokale erhvervsdrivende til, at dække omkostningerne ved opsætningen af:
• Lifepack CR Plus hjertestarter
• Rotaid udendørsskab
• Informationstavle/Guideline
• Opsætning
• Service og forsikrings aftale i 5 år
Alle sponsorere vil blive repræsenteret på en informationstavle, som kommer til at hænge ved siden af hjertestarteren i de
næste 5 år.
Vi har 3 forskellige sponsorater:
• Sponsor: 1.000 kr (Her får man navn på tavlerne)
• Hovedsponsor: 2.500 kr (Her får man Logo på tavlerne)
• Hjertesponsor: 5.000 – 10.000 kr ( Her får man også Logo på tavlerne, dog større og øverst)
Ønsker man at støtte med mindre beløb, er dette selvfølgelig også helt i orden, derved bliver man dog anonym.
Alle sponsorater er engangsbeløb og selvfølgelig fuld fradragsberettigede.
I Danmark er der hvert år mere end 3.500 personer, som falder om med et hjertestop uden for hospitalet. Deres chance
for at overleve afhænger af, at der er mennesker tilstede, som kan og tør yde livreddende førstehjælp. Selv om chancerne
for at overleve er blevet bedre i de senere år, er det stadig kun 10 til 12 procent, der overlever et hjertestop. Med en hjertestarter i nærheden, stiger overlevelsesprocenten markant, helt op til 70 procent ville kunne overleve et hjertestop.
Vi håber på, at større kendskab til førstehjælp og en større udbredelse af hjertestartere i Danmark kan gøre noget ved den
negative statistik.
Da det er Kunsten at redde liv, som står for selve indsamlingen er det vigtigt, at alle sponsorater går derigennem.
Så kontakt venligst Dorthe Lund, for mere info eller betaling:
Dorthe@kunstenatreddeliv.dk
Tlf: 29 67 07 15
I er også meget velkommen til, at indbetale direkte til vores bank.
Dog er det MEGET vigtig, at der bliver skrevet, Børnehuset Krummerne, så jeg kan se hvor indbetalingerne hører til.
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