
Biznes dla społeczności lokalnej

#NaPomoc
NiosącymPomoc

Włącz się w akcję wsparcia służb

walczących z COVID-19!

#IdąPosiłki



#NaPomoc
NiosącymPomoc

#NaPomocNiosącymPomoc to akcja, w której zbierane są środki finansowe     
z przeznaczeniem na pomoc pracownikom służb medycznych i mundurowych, 
a więc osób walczących na pierwszej linii wrocławskiego frontu zmagań              
z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. 

Naszego wsparcia potrzebują dziś wszyscy; przede wszystkim pracownicy 
wrocławskich szpitali – lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, salowe,      
ale także strażacy, policjanci, żołnierze... To oni w swojej codziennej pracy 
toczą nierówną walkę z pandemią, często ryzykując własnym zdrowiem, 
zaniedbując swoje rodziny, pracując ponad siły bez odpoczynku i regeneracji. 
Możemy okazać im wsparcie w codziennej walce o dobrostan naszej             
społeczności! 

Jak to zrobić? Po gruntownej analizie potrzeb, wielogodzinnych konsultacjach 
z dyrektorami placówek medycznych i rozmowach z przedstawicielami służb 
mundurowych, wyłoniliśmy dwa kluczowe obszary, w których możemy           
zorganizować pomoc: 

• Testy na obecność SARS-CoV-2

• Posiłki dla pracowników pierwszej linii 

Idea akcji

Sprawdź, jak wspieramy tych,

którzy spieszą nam z pomocą
każdego dnia

#IdąPosiłki



Pracownicy służby medycznej są narażeni na bezpośredni kontakt z zarażonymi 
pacjentami co oznacza, że potencjalnie oni także mogą stać się nosicielami 
wirusa. Każde podejrzenie może powodować paraliż jednostek medycznych –        
w krajach Europy profilaktyczna kwarantanna eliminuje z codziennej pracy setki 
lekarzy i pielęgniarek, co dodatkowo utrudnia kryzysową sytuację w szpitalach.

Alternatywą są testy - jeśli będziemy mogli sprawdzać, kto jest faktycznie zarażony, 
a kto nie, zminimalizujemy zagrożenie niedoborami kadrowymi. Niestety szpitale 
mają znaczne trudności z zakupieniem niezbędnych odczynników, służących do 
prowadzenie badań metodami biologii molekularnej, zgodnie z wytycznymi WHO. 
Dlatego też w ramach naszej akcji chcemy włączyć się zarówno w działania mające 
na celu zakup i logistykę dostaw odczynników, jak również wspieranie zbiórek        
na ten cel, prowadzonych przez wrocławskie placówki medyczne.  

Bohaterowie pierwszej linii frontu - lekarze, pielęgniarki, salowe, ratownicy 
medyczni, służby cywilne. To oni pracują na wielogodzinnych dyżurach, często 
nie znajdując czasu na regenerację. Zadbajmy o ciepły posiłek dla nich!

My, Wrocławianie, jesteśmy im wdzięczni z głębi serca. Dlatego też chcemy 
okazać im wsparcie, oferując zdrowe, przygotowane w najwyższym reżimie 
sanitarnym posiłki. Dzięki pierwszemu darczyńcy, udało się nam pozyskać       
250 000 zł, które umożliwią nam dostarczanie pracownikom Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu 100 posiłków 
dziennie przez kolejne 100 dni!

Dzięki zebranym pieniądzom, uda nam się zakupić codzienną porcję obiadów, 
których przygotowanie powierzymy tylko wybranym, spełniającym najwyższe 
normy higieny i bezpieczeństwa przedsiębiorstwom gastronomicznym. Zadbamy, 
by posiłki były zdrowe, pożywne i smaczne, a przede wszystkim, by otrzymały je 
osoby, które jak nikt inny mają dziś prawo oczekiwać pełnej solidarności                 
ze strony naszej społeczności.

Jako lokalni patrioci, od lat działający we Wrocławiu i na rzecz Wrocławia, poczuwamy się do odpowiedzialności
za zdrowie i życie mieszkańców naszego miasta. Chcemy, by Wrocław wrócił na dotychczasową ścieżkę dynamicznego 

rozwoju – by znów stał się bezpiecznym miejscem do pracy, biznesu i życia. Wierzymy, że razem możemy zawalczyć
o setki posiłków dla pracowników służb medycznych i cywilnych. Jeśli bedą mogli liczyć na naszą solidarność,

szybciej uda im się opanować pandemię!

Testy na obecność SARS-CoV-2 Posiłki dla pracowników pierwszej linii

Nie patrzmy bezczynnie na samotną walkę służb medycznych -

Razem możemy wiele! 

#NaPomoc
NiosącymPomoc



Jesteśmy zorganizowani! Doświadczenie oraz kompetencje wszystkich partne-
rów zaangażowanych w akcję gwarantują, że nasze zaplecze organizacyjno-               
logistyczne dopięte jest na ostatni guzik – od dostaw produktów, poprzez               
produkcję, do dostarczenia posiłków w docelowe miejsca.

/ Jak działamy?

Nie działamy chaotycznie! Dzięki czynnej współpracy z lokalnymi władzami 
samorządowymi oraz z wyznaczonymi koordynatorami i osobami odpowiedzial-
nymi za poszczególne placówki medyczne i służby cywilne,  na bieżąco                  
dostajemy informacje, w które miejsca i jaką liczbę posiłków należy dostarczyć. 

1. Sprawnie

HACCP

WYTYCZNE SANEPIDU
I MINISTERSTWA

ZDROWIA

2. Skutecznie

Dbamy o bezpieczeństwo poprzez dobór partnerów spełniających i zacho-
wujących najwyższe standardy higieniczne i epidemiologiczne! Ustalone 
procedury, zgodne z wytycznymi Sanepidu i Ministerstwa Zdrowia, pozwalają 
zapewnić bezpieczeństwo każdej osobie zaangażowanej czynnie w naszą 
akcję. Dotyczy to dostawców, pracowników produkcji, jak również osób rozwo-
żących posiłki.

Transparentność to nasz priorytet! Nad jej spełnieniem oraz wiarygodnością 
całej akcji czuwa Rada Programowa, w skład której wchodzą osoby będące auto-
rytetami we wrocławiskim samorządzie, środowisku medycznym, biznesowym. 
Rada Programowa potwierdza, że 100% zebranych środków pieniężnych            
przeznaczane jest na zakup posiłków dla docelowych odbiorców naszej akcji,      
zaś darczyńcy otrzymywać będą szczegółowe raporty dotyczące wykorzystania 
przekazanych środków. 

3. Bezpiecznie 4. Wiarygodnie

100 zł
100 zł

Posiłki dla służb medycznych i mundurowych

SzpitaleZbiórka pieniędzy i przekazanie zebranych
środków do centrum produkcyjnego

#NaPomocNiosącymPomoc

Przygotowanie posiłków
i dostawa do wyznaczonych punktów

Centrum produkcyjne
#NaPomocNiosącymPomoc

100% zebranych środków pieniężnych
przeznaczane jest na zakup posiłków dla docelowych odbiorców naszej akcji

Najwyższe standardy higienicznie i epidemiologiczne zachowane
na każdym etapie: od produkcji po doręczenie posiłków

Służby cywilne

#NaPomoc
NiosącymPomoc



#NaPomoc
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Zobacz jak pomagamy
i dołącz do nas! 

#WSłużbieSłużbie

Dbamy o bezpieczeństwo poprzez dobór partnerów spełniających             
i zachowujących najwyższe standardy higieniczne i epidemiologiczne.



Odczynniki do diagnostyki molekularnej używane do oznaczeń w kierunku            
koronawirusa.

1. Co jest potrzebne?

W pierwszej kolejności pomagamy Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu 
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, w przyszłości jednak planujemy podobne 
działania na rzecz innych wrocławskich placówek medycznych.

2. Komu jest potrzebne?

Dołącz się do naszej akcji! Zebrane środki pieniężne pokryją koszt zakupu           
aparatury i testów, a także dostosowania laboratorium do reżimu sanitarnego    
zgodnego z wytycznymi WHO w zakresie badań genetycznych.

5. Co możesz zrobić?

Podstawą naszego działania jest transparentność, nad którą czuwa Rada Progra-
mowa, złożona z wybitnych przedstawicieli wrocławskich środowisk medycznych 
- zasłużonych profesorów i znakomitych administratorów placówek medycznych, 
a także samorządowców i wybitnych reprezentantów biznesu.

6. Jak działamy?

Regularne badania pracowników szpitala w kierunku wykluczenia zarażenia 
SARS-CoV-2 pozwolą na ograniczenie konieczności wysyłania na kwarantannę 
osób, które pomimo zetknięcia się z zarażonymi pacjentami nie są nosicielami 
wirusa. 

3. Po co jest potrzebne?

W tej chwili każdy kontakt z zarażonym pacjentem powoduje odesłanie pracowników 
medycznych, którzy się z nim zetknęli, na przymusową kwarantann. Często działania 
podejmowane są na wyrost - ponieważ nie można wykluczyć zarażenia, od pracy 
odsuwane są zupełnie zdrowe osoby. Testowanie da możliwość zbadania                    
pracowników, co pozwoli na pozostawienie ich na stanowiskach, a zatem zmniejszy 
problemy kadrowe, które potencjalnie mogą sparaliżować prace placówek                  
medycznych. 

4. Dlaczego to takie ważne?

Zakup odczynników do testów molekularnych #NaPomoc
NiosącymPomoc



#NaPomoc
NiosącymPomoc / Możesz nam zaufać!

Inicjator

Inicjatorem akcji jest osoba fizyczna, której pierwsza wpłata, w wysokości 250 000 zł, pozwoliła na rozpoczęcie 
kampanii. To jednak dopiero początek, ponieważ kolejne osoby deklarują finansowe partycypowanie                   
w projekcie. 

Hello Poland Sp. z o.o.
Hello Poland Sp. z o.o. to spółka, która do tej pory działała w branży spędzania czasu wolnego, oferując                
innowacyjną platformę umożliwiającą wybór i zakup usług turystycznych. W okresie kryzysu wywołanego 
pandemią, jej środki i zasoby zostają wykorzystane do akcji #NaPomocNiosącymPomoc. W ten sposób             
potencjał Hello! Poland będzie przeznaczony na organizację i promowanie idei wsparcia służb medycznych        
i cywilnych w ich walce z COVID-19. 

Fine Food Sp. z o.o.
Fine Food Sp. z o.o. to spółka z branży gastronomicznej, prowadząca znane wrocławskie koncepty: Korpo 
Corba i Laguna. Kuchnia prowadzona przez Fine Food Sp. z o.o. została zweryfikowana pod względem           
zgodności z zalecanymi przed SANEPID i Ministerstwo Zdrowia normami sanitarnymi i epidemiologicznymi, 
ważnymi szczególnie w aktualnej sytuacji. Weryfikacja objęła proces przygotowywania posiłków, ich                  
pakowania i transportu.

Rada Programowa

W Radzie Programowej zasiądą wybitni przedstawiciele wrocławskich środowisk medycznych - zasłużeni 
profesorowie i znakomici administratorowie placówek medycznych, a także samorządowcy i reprezentanci 
wrocławskiego biznesu, w tym inicjatorzy akcji. 



#PodziękujmyPosiłkiem!

#NaPomoc
NiosącymPomoc

W walce z wirusem SARS-COV-2 potrzebna jest każda
para rąk i każda złotówka jest ważna. Dlatego dołącz
do naszej akcji #NaPomocNiosącymPomoc
– to naprawdę proste!

kontakt: akcja@napomocniosacympomoc.pl 
                   www.napomocniosacympomoc.pl

Organizatorem akcji jest:
Hello Poland Sp. z o.o.

ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław
NIP: 8971842378, KRS: 686920


