
"Mikołaj dla Chorych Dzieci” 
Przyjacielu! 

Podziel się, choć okruszek daj,  
dla Ciebie nic, dla kogoś raj.  

Bądź tym, który uśmiech daje,  
pomóż komuś i sam zostań Najlepszym Mikołajem! 

 
 

 
 

Jak co roku, przygotowujemy się do wielkiego,  
hospicyjnego spotkania z tym uśmiechniętym Świętym,  

podczas którego będzie on rozdawał prezenty  
naszym Pacjentom i ich rodzeństwu 

Wizyta Świętego Mikołaja to wyczekiwany moment przez dzieci. 
Wymarzone prezenty, upominki, wspólne zdjęcia i zabawa z 
Mikołajem to chwile długo wspominane przez nasze maluchy. 

Społeczność naszej szkoły nigdy nie jest obojętna na ciężki los 
chorych ludzi, a szczególnie dzieci, dlatego jak co roku zostaniemy 
Pomocnikami Świętego Mikołaja i przygotujemy prezenty dla chorych 
dzieci podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w 
Rzeszowie. W naszej szkole dary będą zbierane do 28 listopada 2018 

roku. Przynoście je  do wychowawców klas.TYLKO NOWE RZECZY 

 

Najbardziej przydatnymi rzeczami do zrobienia paczek dla dzieci 

hospicyjnych byłyby: 



1. Pieluchy firmy  Seni 1,2,3 (S,M,L)  – dostępne w aptekach lub na 
hurtowni – Ines lub Specjał 

2. Pieluchy Senikids junior extra 
3. Pampersy rozm: 5,6 
4. Podkłady SENI 90×60, Pieluchy tetrowe, 
5. Kosmetyki dla dzieci 
6. Chusteczki nawilżane 
7. Kosmetyki Emolium, Oliatum, Oillan 
8. Maść z wit. A, tormentiol, maści pielęgnacyjne 
9. Kosmetyki dla młodzieży i dzieci 
10. Środki do dezynfekcji – Octanisept, Skinsept,– dostępne tylko w 

aptekach 
11. Kaftaniki, koszulki rozpinane rozm. 98 
12. Ubrania (piżamy, spodnie dresowe, koszulki) w rozm.: 104 – 

164 cm, młodzieżowe – S, M, L, XL 
13. Prześcieradła frotte z gumką w rozm.: 70×140, 90×200, 

140×200 
14. Pościel do łóżeczka rozm: 100×135, Pościel bawełniana w 

rozm.: 140×200, 160×200 
15. Zabawki interaktywne, grające, edukacyjne, manualne, 

drewniane, 
16. NutrikidMultiFibre smak truskawkowy i czekoladowy 
17. Mleko Nan Optipro 2, Mleko Nan Optipro 2 H.A.Bebilon AR pro 

expert, BebilonNutriton – preparat zagęszczający, Sinlac, Bebiko 3 
18. Soczki Bobovita, Gerber, BobofrutDeserkiBobovita, Gerber 
19. Jogurty Danonki, Monte, Nestle Jogolino 
20. Woda mineralna niegazowana 
21. Soki, Napoje, Sok żurawinowy 
22. Biszkopty, Herbatniki, Płatki kukurydziane 
23. Słodycze, czekolady, cukierki, batoniki, chipsy, ciastka itp 
24. Proszek do prania Persil sensitive, 
25. Płyn do płukania tkanin Silan sensitive 

 Więcej informacji nahttp://www.hospicjum-podkarpackie.pl 

Dziękujemy za Waszą pomoc! 

Szkolny Klub Wolontariatu 



 

  

TYLKO  NOWE  RZECZY 

 Każdy z Was może podarować maluchom uśmiech!!! 

W związku z obowiązującymi standardami NIE możemy przyjmować 

rzeczy używanych: np. odzieży i obuwia, zabawek zwłaszcza maskotek 

typu pluszaki itp. (ze względów higienicznych/profilaktycznych) lub 

przeterminowanych: np. artykułów spożywczych, środków czystości 

itp. (z przyczyn: zdrowotnych/sanitarnych). 

 


