
PILNE 

 
PROŚBA O POMOC DLA MAŁEJ ALEKSANDRY 
 
 
4-letnia dziewczynka z Ukrainy po przeszczepie wątroby potrzebuje Państwa wsparcia. Aleksandra 
(Saszka) jest rok po przeszczepie, ale nadal zmaga się z wieloma powikłaniami. Przez koordynatora 
transplantacyjnego Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie udało się sprowadzić rodzinę do Polski. 
Ze względu na komplikacje koszt operacji był znacznie wyższy niż zakładano a obecna sytuacja 
sprawia, że rodzina nie ma środków. Tata Saszki założył mundur i walczy o ich dom, a mama ze 
względu na stan zdrowia dziecka nie będzie mogła podjąć pracy zarobkowej. Dlatego potrzebna jest 
nasza pomoc. 
 
 
Szczegóły znajdą Państwo w załączniku. 
 
*** 
 
PRZYPOMINAMY ŻE PONIŻEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO LISTĘ PILNIE POTRZEBNYCH RZECZY 
ORAZ ADRESY NASZYCH MAGAZYNÓW. 
 
*** 
 
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY: 
 
 
Poniżej podajemy link pod którym rodziny z Ukrainy (zwłaszcza dzieci i młodzież) mogą znaleźć 
kontakt do pomocy psychologicznej: 
 
 
http://brpd.gov.pl/2022/02/25/uwaga-pomoc-800-12-12-12-po-ukrainsku/ 
 
 
 
*** 
 
Otrzymaliśmy informację o rzeczach, które są pilnie potrzebne. Lista poniżej: 
 
 
LEKI: 

 
1. Bandaże (różne) 
2. Kołnierz szyjny (do urazu szyi) 
3. Opaski uciskowe 
4. Stazy taktyczne zaciskowe (do zatrzymania krwawienia) 
5. Viasol w ampułkach 

 
6. Aminokaprona kwas 
7. Apteczki 
8. Rękawiczki jednorazowe 
9. Strzykawki, igły 
 
 
ODZIEŻ: 

https://kidp.pl/files/user/WSPARCIE%20DLA%20SASZKI.pdf
http://brpd.gov.pl/2022/02/25/uwaga-pomoc-800-12-12-12-po-ukrainsku/


1. Odzież termiczna 
2. Czapki 
3. Rękawiczki 
4. Buty męskie wojskowe (roz.40-45) 
 
 
JEDZENIE: 
 
1. Jedzenie dla dzieci 
2. Konserwy (chleb pakowany w puszkach) 
3. Jedzenie dla zwierząt 
  
ŚRODKI HIGIENICZNE: 
1. środki higieny osobistej dla kobiet - bardzo ważne 
  
ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE: 
1. latarki 
2. baterie 
3. power banki 
4. agregaty prądotwórcze 
5. piły spalinowe 
6. klucze zestawy 
7. kamizelki odblaskowe 
8. siatki maskujące 
9. hełmy 

 
10. kamizelki kuloodporne 
 
 
Poniżej przypominamy adresy naszych magazynów. 
 
 
 
UL. DĄBROWSKIEGO 33A 
05-091 ZĄBKI 
7:00-21:00 
 
 
UL. STALOWA 18 
03-428 WARSZAWA 
 7:00-15:00 
 
 
UL. BATOREGO 22 
 37-700PRZEMYŚL 
 
 
 
Wszystkie zebrane rzeczy są przewożone do opery we Lwowie, skąd dalej są przekazywane do 
Kijowa i na wschodnią Ukrainę. 
 
 
 
Na bieżąco konsultujemy ze stroną ukraińską jakie rzeczy są pilnie potrzebne. 
 
 
 
**** 
 
 



KONTAKT DO OSOBY MÓWIĄCEJ W JĘZYKACH OBCYCH (gdyby był potrzebny tłumacz): 
 
 
Jeżeli potrzebna jest pomoc osoby mówiącej w języku obcym (angielski, niemiecki, czeski, rosyjski) 
prosimy o kontakt z Tomaszem pod numerem telefonu 607 077 134 (kontakt możliwy w 
godzinach  10:00-19:00) 

 


