Listy podopiecznych Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci
Do Świętego Mikołaja
Szanowni Państwo,
Nieważne ile zrobicie, ważne że zrobicie cokolwiek- to i tak dużo więcej, niż nic
Pomysłodawczynią
Akcji jest Studentka II stopnia Zarządzania- Ewelina Łunkiewicz (Szczygieł)- wolontariuszka działająca w
Klubie Wolontariuszy przy Zespole Szkół w Kępicach, która wielokrotnie inicjowała podobne działania.
Posiada doświadczenie, które pozwala sprawnie przeprowadzić całą akcję. Dlatego w przypadku
wątpliwości , prosimy o kontakt bezpośredni, a rozwieje je na pewno np. kwestia wyboru Dziecka,
kwestie umówienia miejsca i czasu odbioru daru itd.
Kontakt: ewelinaszczygiel@o2.pl
Co można zrobić? Można obdarować wybrane Dziecko- prosimy najpierw o kontakt z P. Eweliną w celu
zapobieżenia dublowania się prezentów(np. grupa, rocznik Studentów) , można zdecydować się na dar
uniwersalny: podkłady i pampersy firmy SEMI, nawilżone chusteczki, zabawki, kosmetyki do pielęgnacji
ciała, chemia do domu, jedzenie(suche z długim terminem ważności itp. Te wszystkie dobra potrzebne są
w nieograniczonych ilościach… WAŻNE, by przyszedł MIKOŁAJ. Po prostu.
Prosimy, zapoznajcie się z listem od Hospicjum oraz listami od Dzieci i podejmijcie najlepszą z możliwych
decyzji.
Bardzo dziękujemy za wszelkie zaangażowanie
Organizatorzy

Szanowni Państwo
Zdajemy sobie sprawę, że niektóre prezenty wiążą się z dużym kosztem. Dlatego nie
nalegamy, aby wszystkie prezenty znalazły się w paczkach.

Wigilia PHD grudzień 2020

Opiszę Ci uśmiech dziecka. Jest on różny. Zdarza się od ucha do ucha, zdarza się nieśmiały, z zaledwie
nieznaczącym drgnięciem górnych kącików ust. Pojawia sie też z różnych powodów. Bo właśnie przyszedł do
domu przyjaciel, do babcia opowiedziała cudowną bajkę, bo kostka czekolady tak bardzo smakuje. Pojawia
się też, gdy jest trochę lżej, gdy mniej boli, gdy można być w domu, choć jest się chorym - dzięki
odpowiedniemu sprzętowi, odpowiednim warunkom. Gdy można zrealizować jakieś ważne marzenia.
Czasem uśmiechu na twarzyczce nie widać, lecz czuć, jak uśmiecha się serce dziecka. Po prostu czuć.
Czasem dziecko uśmiechnie się, gdy odchodzi - uśmiech na chwilowe pożegnanie i powitanie nowego,
uśmiech, bo już nie boli w ogóle...
Czasem chore dzieci mają marzenia, które można spełnić. Może jest to podróż, wyprawa nad morze, do zoo,
może spotkanie z kimś znanym, a może zmiana koloru pokoju na niebieski. Wiemy, że nasze dzieci mają
mniej czasu niż byśmy chcieli, ale nie tracimy go na opłakiwanie tego, czego zmienić nie można. Spróbujmy
pomóc im pięknie przeżyć całe życie.

Fundacja Pomorskie Hospicjum dla
44 podopiecznych.

Dzieci

obecnie

obejmuje opieką

Szanowni Państwo
Zdajemy sobie sprawę, że niektóre prezenty wiążą się z dużym kosztem. Dlatego nie
nalegamy, aby wszystkie prezenty znalazły się w paczkach.

W tym roku święta będą inne, naznaczone pandemią, która ogarnęła cały świat i
zostawiła piętno na nas wszystkich.
Nasze rodziny w tym ciężkim czasie mierzą się z dodatkowym lękiem, nie tylko ze
zdrowiem swoich pociech ale również strachem o siebie. Bo jeśli ich zabraknie to
kto zajmuje się ich niepełnosprawnym dzieckiem?
Jako zespół otaczamy ich opieką medyczną, ale szczególnie psychologiczną, aby
pomóc im oswoić ten lęk…
Okres Bożego Narodzenia jest dla Nas wszystkich szczególnym momentem, kiedy
serca są najmocniej otwarte. Ten okres wzbudza u wszystkich chęć niesienia
pomocy nawet w takim trudnym czasie.
Za to serdecznie dziękujemy wszystkim naszym PRZYJACIOŁOM, którzy zdają sobie
sprawę, że dla naszych podopiecznych i ich rodzin każda najbliższa wigilia czy
spotkanie ze Świętym Mikołajem może być tym najważniejszym momentem ich
życia.
Dlatego Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci zwraca się z serdeczną prośbą o
pomoc w przygotowaniu paczek świątecznych dla naszych podopiecznych i ich
rodzin. Opiekujemy się wspaniałymi dziećmi, z których każde jest zupełnie inne.
Cudowne, pełne życia i nadziei. Wszystkie są jednak nieuleczalnie chore…
W razie pytań proszę o kontakt: Monika Bojarczuk
tel: 665 864 242 e-mail:
monika.bojarczuk@pomorskiehospicjum.pl
Świąteczna akcja Mikołajowa dla podopiecznych PHD będzie prowadzona do 3 grudnia.
Prosimy o kontakt w sprawie odebrania paczek od Państwa.
Za każdy nawet najmniejszy gest będziemy bardzo wdzięczni.

Szanowni Państwo
Zdajemy sobie sprawę, że niektóre prezenty wiążą się z dużym kosztem. Dlatego nie
nalegamy, aby wszystkie prezenty znalazły się w paczkach.

Julia To jednyna dziewczynka w Polsce ze swoją jednostą chorobową. Julka uwielbia
spedzać czas w mamusiowych ramionach, tylko w taki sposób się uspokaja. Ma starszego
brata Mateusza, speca komputerowego i pasjonata jazdy na rowerze.”
Lista proponowanych prezentów od Św. Mikołaja (opisane przez Mamę):
https://m.ceneo.pl/53548284;pla?se=YxWbm1iqQxdyrhZALD2q02WnsAqEsNg5&shop=146599247&gclid=CjwKCAjwlbr8BR
A0EiwAnt4MTgGVfLrtyUSH7xcY-H1_v2HCssbQMavSnJJdlLzwCGbmw75ytee71RoCW-IQAvD_BwE

Jeśli to za duży

wydatek to mam prosi o :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Słodycze,
chemia,
kołdra, pościel 160/200 ,
obiadki, deserki
chusteczki nawilżające,
octanisept
ręczniki papierowe
ubrania na 98/104 ,
kocyk,
płyny do kąpania

Mateusz l.15
https://www.sport-shop.pl/torba-pro-power-vapor-nike-czarny-p77835.html?gclid=CjwKCAjwlbr8BRA0EiwAnt4MTg6KngR3s8K5FE2ZmCqhhQzaDz2kF11GQziXaphUjWkxZHPKMuUYHho
CviIQAvD_BwE

Szanowni Państwo
Zdajemy sobie sprawę, że niektóre prezenty wiążą się z dużym kosztem. Dlatego nie
nalegamy, aby wszystkie prezenty znalazły się w paczkach.

Alan
„Alan to mały rozrabiaka ☺. Lubi spędzać czas w swoim baseniku z piłeczkami tam czuje
się najbezpieczniej. Chłopczyk ma młodszą siostrę Zuzie , która uwielbia bawić się w
fryzjera razem z
Alankiem, który jest oczywiście jej modelem.”
Lista proponowanych prezentów od Św. Mikołaja (opisane przez Mamę):
•
•
•
•
•

kołderka obciążeniowa sensoryczna
blat/deska LED
coś w stylu kurtyny świetlnej
pędzle do malowania
przyrząd do chwytania dla osób bez rączek

Zuzia l.8
• laleczki LOL SURPRISE
• długopisy zmazywalne
• piórnik do szkoły taki dwupoziomowy

Zdajemy sobie sprawę, że niektóre prezenty wiążą się z dużym kosztem. Dlatego nie
nalegamy, aby wszystkie prezenty znalazły się w paczkach.
Kornelia
„16 letnia dzielna wojowniczka. Od urodzenia życie jej nie oszczędzało.
Nieprzerwanie w pierwszym roku życia, jej domem był szpital. Kornelia
bardzo słabo komunikuje się z otoczeniem, ale jest wrażliwa na wszelkiego
rodzaju bodźce zewnętrzne jak dźwięki czy światło. Ma dwóch starszych
braci, każdy z nich stara się rozwijać swoje pasje, ale zawsze znajdzie czas
aby pomóc mamie w opiece nad siostrą.”
Lista proponowanych prezentów od Św. Mikołaja (opisane przez Mamę):
• Szumiący miś
• Przescieradło 90/200
• Pościel 140/200
• getry 134
• Bluzeczki z długim rękawem 134
• skarpetki ciepłe 32
• podkłady 90/60
• pampersy 6
• kosmetyki do skóry atopowej

Szanowni Państwo
Zdajemy sobie sprawę, że niektóre prezenty wiążą się z dużym kosztem. Dlatego nie
nalegamy, aby wszystkie prezenty znalazły się w paczkach.
Marceli
„Marceli większość czasu spędza na wózku. Z pomocą osoby trzeciej przejdzie
tylko kilka metrów. Ślicznie się uśmiecha, patrzy prosto w oczy, aby
uświadomić nam czego chce. Uwielbia głaskać kogoś po głowie, szczególnie
Panie o długich pięknych włosach.”
Lista proponowanych prezentów od Św. Mikołaja (opisane przez Mamę):

•
•
•
•
•
•
•

prześcieradło 90x200
skarpetki wysokie rozm 36
bluza na 164 cm
bluzka z długim rękawem na 164 cm
spodnie dresowe na 158/164 (niezbyt szerokie, bo Marcyś szczypiorek jest :))
piżama na 164 cm
bardzo chętnie podkłady, chustki mokre oraz pieluszki w rozm. S.

Zdajemy sobie sprawę, że niektóre prezenty wiążą się z dużym kosztem. Dlatego nie
nalegamy, aby wszystkie prezenty znalazły się w paczkach.

Mikołaj

Mikolaj 2 letni chłopiec z niezwykle rzadką chorobą Zespół Smith Lemil Optiz.
Nazwa skomplikowana jak i jego choroba jak na takiego malucha to nazbyt
wiele.... Mikolaj nie jest świadomy jeszcze jak wiele będzie musiał przejść aby
"móc żyć" ale jego rodzice młodzi a jakże dojrzali mają tego pełną
świadomość.

Lista proponowanych prezentów od Św. Mikołaja (opisane przez Mamę):

• paczka pampersow z firmy pampers rozmiar 4 ,
• jakąś super zabawkę sensoryczna lub grającą ,
• butelkę do mleka z firmy Canpol 330 ml ,
• plecak do wózka ,
• balsam do ciała firmy nivea ,
• kurteczke zimową rozmiar 74/80

Szanowni Państwo
Zdajemy sobie sprawę, że niektóre prezenty wiążą się z dużym kosztem. Dlatego nie
nalegamy, aby wszystkie prezenty znalazły się w paczkach.
Dominika
„Najbardziej roześmiane i wesołe dziecko naszego Hospicjum. Misia zawsze tryska humorem
a sam grymas uśmiechu nigdy nie znika z jej twarzy. W tym roku Misia została dumną
starszą siostrą małego Filipka.
Lista proponowanych prezentów od Św. Mikołaja (opisane przez Mamę):
• podkłady 60×90,
• pampersy seni 2
• kosmetyki do kąpieli i pod prysznic,
• Antyperspirant
• balsam do ciała
• słodycze
• chemia gospodarcza
Filip 1 miesiąc:
ręcznik z kapturkiem dla niemowlaka,
bepanthen baby, jakaś książeczka czy
zabawka sensoryczna kosmetyki dla
niemowlaka

Szanowni Państwo
Zdajemy sobie sprawę, że niektóre prezenty wiążą się z dużym kosztem. Dlatego nie
nalegamy, aby wszystkie prezenty znalazły się w paczkach.

Agnieszka
„ Agnieszki choroba objawiła się gdy skończyła 11 rok życia. Jak na małą kobietę przystało
Agnieszka uwielbia się stroić i malować paznokcie. Bardzo lubi przebywać w swoim nowym
pokoju –spełnienie marzeń Agnes. Lubi czytać książki. Dwa lata temu odszedł Agnieszki
starszy brat, który również chorował na tę samą chorobę co Agnieszka. Aga i jej młodszy
braciszek bardzo przeżyli odejście Grzegorza.”
Lista proponowanych prezentów od Św. Mikołaja (opisane przez Mamę):
Młodzieżowa/damska kurtka na zimę roz. M

Rafał l.12
licznik do
roweru

