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JEŚLI TWOJE DZIECKO ULEGŁO
POPARZENIOM, JEŻELI POTRZEBUJESZ
INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW NA
TEMAT ZAPOBIEGANIA OPARZENIOM,
PROSIMY O KONTAKT:

PAULINCHEN POMAGA
RODZINOM, W KTÓRYCH DZIECI
ULEGŁY POPARZENIOM
Stowarzyszenie Paulinchen
można wspomóc …
• opłatą członkowską w wysokości 26 € rocznie,

gdyż im więcej osób jest zaangażowanych w naszą
działalność, tym większe znaczenie ma nasz głos na
rzecz dzieci i młodzieży, które uległy poparzeniom.

• darowizną i przez sponsoring,

gdyż nawet przy znacznym zaangażowaniu na
zasadzie wolontariatu realizacja projektów wymaga
środków finansowych.

• swoim zaangażowaniem,

gdyż poprzez kampanie prewencyjne chcemy
ostrzec wszystkie rodziny przed ciężkimi w skutkach
wypadkami, którym mogą ulec dzieci.

Internet: www.paulinchen.de
www.tag-des-brandverletzten-Kindes.de
Adres:

Paulinchen – Initiative für brandverletzte Kinder e.V.
Segeberger Chaussee 35, 22850 Norderstedt

E-mail: info@paulinchen.de
Telefon: +49 (40) 529 50 884
Faks:

+49 (40) 529 50 688

Bezpłatna infolinia Paulinchen w Niemczech: 0800 0 112 123

Zwracamy się z prośbą o wsparcie stowarzyszenia
Paulinchen e.V. darowizną:
Dane konta bankowego:
Bank für Sozialwirtschaft AG,
IBAN: DE54251205100008479400, BIC: BFSWDE33HAN

nia Paulinchen
Bezpłatna winNfoielimczech
grudnia

W celu zwrócenia uwagi na skutki urazów termicznych
w wieku dziecięcym, ich leczenie, zagrożenie wypadkami
i pierwszą pomoc, stowarzyszenie Paulinchen – Initiative für
brandverletzte Kinder e.V. co roku ogłasza w całych Niemczech
dzień 7 grudnia „Dniem poparzonego dziecka”.
EINE TASSE HEISSE FLÜSSIGKEIT
VERBRÜHT BIS ZU 30% DER HAUT
EINES KINDES.

GORĄCA LINIA
NA POMOC!

0800 0 112 123

www.tag-des-brandverletzten-kindes.de

Schützen Sie Ihr Kind vor Verbrühungen!
Weitere Informationen sowie Hilfe und Unterstützung
für Betroffene unter www.paulinchen.de
oder unter der kostenlosen Hotline: 0800 0 112 123

SPENDENKONTO
Bank für Sozialwirtschaft AG
Kto.: 112 123, BLZ: 251 205 10
www.paulinchen.de

„Bezpieczne grillowanie
bez rozpałki!“

„Ostrożnie z gorącymi
płynami!“

Paulinchen e.V.
Inicjatywa pomocy dzieciom poparzonym

Paulinchen e.V.
Inicjatywa pomocy dzieciom poparzonym

www.tag-des-brandverletzten-kindes.de
www.paulinchen.de

PAULINCHEN TO …

... SZYBKIE I KOMPETENTNE
DORADZTWO

… PORADY, JAK ZAPOBIEGAĆ
WYPADKOM

Stowarzyszenie Paulinchen e.V. oferuje
kompleksową pomoc rodzinom, w których
dzieci albo młodzież uległy poparzeniom

Stowarzyszenie Paulinchen e.V.
angażuje się w różnorodne działania
na rzecz zapobiegania poparzeniom

W klinice
• Doradztwo telefoniczne
• Wymiana doświadczeń i wsparcie psychiczne
• Kontakty z klinikami specjalistycznymi

Stowarzyszenie Paulinchen e.V.
zostało utworzone w 1993 r., aby służyć radą rodzi
nom z dziećmi, które uległy poparzeniom, pomagać
im w problemach występujących podczas rehabilitacji
oraz prowadzić działania zapobiegawcze polegające
na wskazywaniu przyczyn wypadków.
Stowarzyszenie działa na terenie całych Niemiec
i zostało uznane za stowarzyszenie pożytku publicznego przez urząd skarbowy.

• Odwiedziny w szpitalu
• Obszerny materiał informacyjny

W trakcie rehabilitacji i po niej
• Pomoc podczas rehabilitacji
• Informacja o adresach terapeutów w pobliżu miejsca

zamieszkania

• Pośrednictwo w kontaktach z osobami

poszkodowanymi

Numer infolinii
dostępnej na terenie całych Niemiec:

0800 0 112 123

• Porady dla członków rodzin i przyjaciół
• Informacje na stronie www.paulinchen.de

• Broszura

„Akcja stowarzyszenia Paulinchen – Jak uchronić
dziecko przed poparzeniami“

• Kampania na rzecz zapobiegania

poparzeniom u dzieci
„Ostrożnie z gorącymi płynami!“

• Kampania na rzecz zapobiegania

poparzeniom u dzieci
„Paląca ciekawość“
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• Kampania na rzecz zapobiegania poparzeniom

u dzieci
„Bezpieczne grillowanie bez spirytusu“

• Rady dotyczące zapobiegania poparzeniom na stronie

www.paulinchen.de

• Spoty prewencyjne – kinowe i telewizyjne
• Współpraca ze strażą pożarną i wieloma innymi

organizacjami

• Coroczne Seminarium Stowarzyszenia Paulinchen
• Weekend dla Młodzieży Stowarzyszenia Paulinchen
• Sieć kompetentnych osób udzielających odpowiedzi

na specjalistyczne pytania

• Czasopismo „Paulinchen”
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• Spotkania regionalne z osobami poszkodowanymi
• Wykłady
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