
 

 

 

 

 

  

 

 

Caritas rusza na pomoc szpitalom i uruchamia akcję 

#WdzieczniMedykom 

Respiratory, termometry bezdotykowe oraz środki ochrony osobistej – tego najbardziej brakuje dziś 

medykom walczącym z epidemią koronawirusa. Największa organizacja pomocowa w Polsce 

wychodzi naprzeciw tym potrzebom i ogłasza akcję #WdzieczniMedykom. Budżet projektu wstępnie 

oszacowano na 12 mln zł. Środki pochodzić będą głównie od firm. Jako pierwsza akcję wsparła 

Fundacja Carrefour przekazując ponad 1,3 mln zł na zakup respiratorów i środków ochrony osobistej 

dla personelu medycznego.  

To druga duża inicjatywa uruchomiona w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce przez 

Caritas. Kilka dni temu ruszyła kampania #PomocDlaSeniora.  – Lekarze, pielęgniarki i cały personel 

medyczny oraz seniorzy, to dwie grupy, które potrzebują nas teraz najbardziej. Dlatego w ostatnich 

dniach Caritas uruchomiła dwie ogromne akcje pomocowe – #WdzieczniMedykom i #PomocDlaSeniora 

– mówi ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. 

Mechanizm akcji skierowanej do szpitali jest prosty: Caritas, w oparciu o własne doświadczenia w 

organizowaniu akcji pomocowych na skalę ogólnopolską, rozpoznaje potrzeby wybranych szpitali, 

które leczą pacjentów z koronawirusem lub przygotowują się do tego zadania. Wstępnie wytypowano 

12 takich placówek w całym kraju, ale ich spis może się wydłużyć. Na podstawie zgłaszanego przez nie 

zapotrzebowania powstaje lista najpilniej potrzebnych zakupów. Już wiadomo, że znajdą się na niej 

m.in. respiratory, pojemniki do transportu próbek, kombinezony ochronne czy przyłbice oraz inne 

środki ochrony osobistej.  To drogie wyposażenie. Dla przykładu, cena respiratora wynosi ponad 100 

tys. zł, a jednorazowy, tzw. barierowy fartuch ochronny, stosowany na bloku operacyjnym, kosztuje 

100 zł. Przy obecnym zapotrzebowaniu szpitali dokonanie najpotrzebniejszych zakupów oznacza 

ogromne koszty.  

Jako pierwsza swoje wsparcie przekazała Fundacja Carrefour, która na akcję #WdzieczniMedykom 

przeznaczy ponad 1,3 mln zł.  – Przekazując za pośrednictwem Caritas środki na walkę z epidemią 

koronawirusa w Polsce pragniemy zapewnić, że bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników jest 

dla nas najważniejsze. Dziś liczą się konkretne działania, stąd udział Fundacji Carrefour w akcji 

INFORMACJA PRASOWA  

 

CARITAS DLA SZPITALI 

 



#WdzieczniMedykom. Prowadząc ponad 900 sklepów w całej Polsce czujemy się niezwykle silnie 

związani z każdym z miejsc, w których działamy. Idzie za tym odpowiedzialność i solidarność, które 

chcemy okazać medykom dbającym o zdrowie naszych klientów i pracowników w czasie epidemii – 

mówi Christophe Rabatel, prezes Carrefour Polska. 

Kilka innych firm już zapowiedziało udział w kampanii (ustalane są ostatnie szczegóły), a z kolejnymi 

trwają rozmowy. Są to zarówno firmy, z którymi Caritas Polska współpracuje przy organizacji 

rozmaitych akcji pomocowych, m.in. pomocy żywnościowej, jak i zupełnie nowi partnerzy, którzy chcą 

wesprzeć najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa i szukają podmiotu doświadczonego w 

organizacji pomocy na skalę ogólnopolską.  

– Na Caritas spoczywa teraz szczególny obowiązek. W tym trudnym czasie to my jesteśmy twarzą 

Kościoła i jako największa organizacja dobroczynna musimy stanąć na wysokości zadania. Kiedy 

bowiem, jak nie teraz, Caritas powinien uruchomić wszystkie siły i cały swój potencjał, żeby nieść pomoc 

i otuchę – podsumowuje ks. Marcin Iżycki.  

Caritas Polska apeluje do przedsiębiorców o przyłączanie się do akcji. Kampanię mogą też wspierać 

osoby fizyczne. 

Jak pomóc? 

• przekazując darowiznę na stronie caritas.pl/medycy 

• wysyłając SMS o treści MEDYK na numer 72052 (koszt 2,46 zł) 

• wpłacając dowolną kwotę na konto 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 (tytuł wpłaty MEDYK) 

 

Materiały do pobrania:  
 

• Banery akcji (w załączeniu) 

• Pliki audio i wideo (wypowiedź ks. Marcina Iżyckiego): https://we.tl/t-3Au7uRzHfe 

 

O Caritas 

Caritas to największa organizacja dobroczynna w Polsce. Pomaga setkom tysięcy potrzebujących w 

kraju i za granicą. Struktura Caritas w Polsce składa się ̨ z Caritas Polska, która pełni funkcję 

koordynatora projektów ogólnopolskich i zagranicznych oraz z 44 Caritas diecezjalnych, które niosą ̨

bezpośrednią ̨pomoc potrzebującym. Caritas Polska od trzech lat dynamicznie zwiększa skalę działania. 

W 2019 roku jej wydatki na działalność ́ dobroczynną przekroczyły rekordowy pułap 100 milionów 

złotych. W tym roku obchodzimy 30-lecie działalności Caritas w Polsce. Organizacja jest częścią ̨ sieci 

Caritas Internationalis i Caritas Europa. 

https://www.caritas.pl/pomocdlaseniora
https://we.tl/t-3Au7uRzHfe


  
 

KONTAKT 

Dział Komunikacji Caritas Polska 

e-mail: komunikacja@caritas.org.pl  

tel. 510 235 802  

 

 

 

 

 

 

 

 


