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Katowice, dnia 17.01.2022 

 

 

 

Pani Grażyna Kasza, 

Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 37  

w Katowicach 

Szanowna Pani Dyrektor  

  Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna 

od 30 lat wspiera osoby najuboższe na Śląsku w ostatnim czasie 

widzimy rosnącą potrzebę zapewnienia im pomocy, szczególnie w 

tym trudnym dla nas wszystkich czasie przedłużającej się pandemii 

COVID. 

 

Osoby bezdomne i najuboższe bardzo często borykają się 

także z problemami natury medycznej, choć przy wielości 

problemów sfera ta bywa często ignorowana i zaniedbana. Jako, 

że zbliża się Światowy Dzień Chorego chcemy zapewnić tym 

często zapomnianym członkom społeczeństwa wsparcie w tym 

zakresie. Planujemy zorganizowanie wydarzenia podczas którego 

uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnej, specjalistycznej  

konsultacji lekarskiej i zapoznać się z zagadnieniami pierwszej 

pomocy, zwłaszcza tymi najbardziej potrzebnymi jak odmrożenia 

czy wychłodzenie. Chcielibyśmy także zapewnić zapas środków 

opatrunkowych. Część z nich będzie wykorzystane podczas tego 

dnia, natomiast reszta zostanie przekazana Siostrom Misjonarkom 

Miłości (Matki Teresy z Kalkuty), które wykorzystają je podczas 

codziennej pracy z osobami bezdomnymi. W związku z tym 

zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby zorganizować w Państwa 

Szkole zbiórkę takich środków. Potrzebne będą: 

- bandaże dziane i elastyczne 

- jałowe gaziki i kompresy małe; średnie i duże. 
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- plastry w pociętej formie oraz w taśmie 

- „folie życia” tzn. folia NRC 

- preparaty do odkażania typu Octanisept (lub inne) 

 

Zebrane środki będą odebrane przez jednego z naszych 

wolontariuszy, w terminie nie późniejszym niż 10.02.2022. 

Przewidywana ilość potrzebujących jaką chcemy otoczyć opieką 

to 200 – 250 osób bezdomnych cierpiących niedostatek, którzy nie 

mają dostępu do podstawowej opieki medycznej.  

Miesięcznie wraz z siostrami Misjonarkami Miłości docieramy do ok. 

30 osób w miejscu ich przebywania, często są to baraki, szałasy, 

lepianki czy pustostany na terenie Miasta Katowice.  

  Wierzymy że dzięki Państwa przychylności i wrażliwości 

pracowników razem jesteśmy wstanie zmienić niewielki kawałek 

świata i pomóc tym zapomnianym, którzy nie mają siły wołać o 

jakąkolwiek pomoc.  

 

Z poważaniem, 

 

Aleksandra Węglarzy 

komendant oddziału Katowice 

Fundacja Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna 

aleksandra.weglarzy@zakonmaltanski.pl 

Tel 504 820 390 
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