
 

Projekt Społeczny „Sędziszowskie Pudełko Życia” 
„Pudełko Życia” to projekt społeczny, który ma na celu zapewnienie osobom starszym, 
mieszkającym samotnie, niesamodzielnym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym wsparcia 
w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, podczas udzielania pomocy przez różnego rodzaju 
służby: medyczne, socjalne i inne. 
Projekt zakłada umieszczenie wszystkich ważnych informacji o pacjencie w jednym miejscu. 
Pudełko może uratować życie każdemu, kto w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie 
podać podstawowych informacji o swojej chorobie, uczuleniach czy zażywanych lekach. 
 
Instrukcja przygotowania Sędziszowskiego Pudełka Życia: 
Krok 1. Odbierz                                   
Odbierz bezpłatne Pudełko życia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Sędziszowie Małopolskim, ul. 3 Maja 25. Zestaw zawiera: Pudełko życia, Kartę 
Informacyjną, naklejkę (Tutaj jest Pudełko życia), Instrukcję. 
Krok 2. Wypełnij 
Wypełnij Kartę Informacyjną, w razie potrzeby skonsultuj treść ze swoim lekarzem 
rodzinnym i poproś o wypełnienie informacji na temat stanu zdrowia. W Pudełku życia 
można umieścić wszelkie wypisy ze szpitali czy zaświadczenia lekarskie informujące  
o obecnym stanie zdrowia. Każda osoba uczestnicząca w programie jest zobowiązana do 
corocznej (w razie potrzeby częstszej) aktualizacji o swoim stanie zdrowia, zawartej w Karcie 
Informacyjnej. 
Krok 3. Schowaj 
Wypełnione Pudełko Życia umieść w lodówce lub innym dobrze widocznym miejscu: szafka 
nocna, kredens, itp. 
Krok 4. Naklej 
W miejscu gdzie znajduje się Pudełko życia, na lodówce, drzwiach wejściowych lub w innym 
widocznym miejscu należy umieścić naklejkę („Tutaj znajduje się PUDEŁKO ŻYCIA”), którą 
otrzymujecie Państwo w komplecie razem z pudełkiem. Naklejka jest sygnałem dla 
ratowników, że stan zdrowia osoby wymaga szczególnej pomocy, a szczegółowe informacje 
dostępne są w miejscu oznaczonym naklejką. 
Ważne! 
*W przypadku wspólnego zamieszkiwania większej ilości osób, wystarczy jedno pudełko dla 
wszystkich domowników. Każda osoba wypełnia swoją Kartę Informacyjną i wkłada do 
wspólnego pudełka. 
*Nową Kartę można pobrać ze strony internetowej mgops.sedziszow-mlp.pl lub w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim ul. 3 Maja 25, pokoje 
pracowników socjalnych: 14, 15, 22, 25, w poniedziałek w godz. 7:30 – 16:30, od wtorku do 
piątku w godz. 7:30 – 15:30. 
*Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 2216 588. 
 
Oddając „Pudełko życia” w Państwa ręce mamy nadzieję, że pomoże w szybkiej i właściwej 
pomocy medycznej. Życzymy jednak aby takie sytuacje nigdy nie wystąpiły.  
Daj sobie szansę.    
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