Mosińskie Pudełko Życia
Pudełko Życia to akcja społeczna zainicjowana przez komisję Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz
komisję Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Rady Miejskiej w Mosinie.
Na czym polega akcja Pudełko Życia?
Mosińskie Pudełko Życia mają na celu usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
Najważniejszym elementem projektu jest formularz, który jest umieszczony w pudełku. Na specjalnym druku
notujemy: imię i nazwisko, informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach oraz kontakty do najbliższych
osób.
Gdzie przechowujemy pudełko?
Pudełko przechowujemy w lodówce, a na lodówce umieszczamy specjalną naklejkę lub magnes. Dlaczego
lodówka? Jest to uniwersalne miejsce, które znajduje się prawie w każdym domu. Ratownicy medyczni wskazują
to miejsce za najłatwiejsze w dostępie.
Do kogo skierowana jest akcja?
Pudełko życia to akcja skierowana do wszystkich, ale najbardziej do osób starszych, chorych i mieszkających
samotnie.
Odbierz bezpłatnie! Pudełko życia można otrzymać w:
Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie,
Gminnym Centrum Informacji w Mosinie,
Internetowym Centrum Edukacyjno - Oświatowym w Świątnikach,
Centrum Kształcenia w Nowinkach.
Kolejna edycja akcji Pudełko Życia wpisuje się w cykl działań realizowanych przez Gminę Mosina od 2020 roku w
ramach kampanii #żyjzdrowo. Jej celem jest m.in. promocja zdrowego trybu życia oraz ochrona środowiska.
Dzięki temu, że przygotowane są w nowej szacie graficznej i zostały wykonane z kartonu, w większym nakładzie
trafią do jeszcze szerszego grona odbiorców, co jest głównym celem tej akcji. Wspólnie bowiem musimy
troszczyć się o nasze zdrowie i kondycję, dbać o aktywność ciała i umysłu oraz o zachowanie równowagi.
Podejmowane w pierwszym roku kampanii #żyjzdrowo działania z zakresu m.in. promocji aktywnego stylu życia
oraz właściwego sposobu odżywiania, propagowania korzystania z bawełnianych woreczków na warzywa i
owoce zamiast popularnych foliówek czy promocji retencjonowania wody opadowej i jej powtórnego
zagospodarowania, pokazały, że warto działać razem i korzystać z wszelkich walorów, jakimi dysponuje nasza
Gmina Mosina - naturalnie piękne miejsce.
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KARTA INFORMACYJNA
(jeśli zmieniłeś leki, adres, numery kontaktowe ściągnij, wydrukuj i zaktualizuj kartę).

