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Szanowni Państwo:          

lekarze, ratownicy medyczni, 

sanitariusze, strażacy, pracownicy 

socjalni ,policjanci  
 

 

„Pudełko życia „ to akcja mająca na celu ułatwienie niesienia skutecznej pomocy w stanach 

zagrożenia życia lub zdrowia głównie w  sytuacji, kiedy ratownicy medyczni, lekarze, strażacy czy 

pracownicy ośrodka pomocy społecznej muszą szybko reagować, a brak kontaktu z człowiekiem 

będącym  np. po wylewie, udarze, w silnym stresie  i mającym kłopoty z porozumieniem się - może 

dramatycznie opóźnić pomoc. 

Akcja jest bardzo prosta i nic nie kosztuje, a może uratować życie. W zwykłym plastikowym pudełku ( 

lub innym szczelnym opakowaniu )  z naklejką „ pudełko życia” ustawionym w lodówce, umieszczona 

zostaje kartka, na której wypisane są najważniejsze informacje dotyczące pacjenta. Na drzwiach 

lodówki umieszcza się podobną   naklejkę jak na pudełku- co dla osób udzielających pomocy będzie 

sygnałem, że w lodówce znajdą  pudełko, a w nim informacje. 

Inicjatywa ta przyszła do nas z Zachodu i została wprowadzona w wielu   miastach naszego kraju- my 

także widzimy sens jej organizacji. W ramach realizowanych i planowanych działań na rzecz osób 

starszych, samotnych, niepełnosprawnych ponad rok temu  przeprowadziliśmy  akcję dla 

mieszkańców Lęborka. Rozdaliśmy około tysiąca pudełek  z naklejkami. Obecnie Pudełko Życia 

rozszerzamy  na teren powiatu lęborskiego. 

 

Znaleźliśmy sponsorów i  partnerów naszych działań -  i z pomocą nauczycieli w gminnych szkołach, 

lekarzy, pielęgniarek środowiskowych, pracowników socjalnych  rozdajemy pudełka i naklejki  

 

 

http://www.nastodwa.eu/
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Przez ostatnie dwa lata  rozdaliśmy już ok 1000  pudełek, w tym roku przed nami akcja dotarcia do 

kolejnych 500 osób.  Pudełka mają już mieszkańcy  gminy Wicko, Cewic, Nowej Wsi, Łeby. Teraz 

dołączają do nich mieszkańcy Choczewa, Linii, Łęczyc. 

Załączamy przykład ( u góry) oklejonego  pudełka ( a może to być także słoik, puszka itp.) i  wzory 

znaczków, jakie mogą być na drzwiach lodówek. 

 

                                 

 

 One upoważniają Was do otwarcia lodówki. 

 

                  W imieniu Stowarzyszenia 

     -                                Ewa Kłosowska,prezes 
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