
 

 

 

 

                         KOCHANI!!! 

Podziel się, choć okruszek daj, 

                   dla Ciebie nic, dla kogoś raj.  

Bądź tym, który uśmiech daje,  

pomóż komuś i sam zostań Najlepszym Mikołajem. 

 

Lista potrzebnych rzeczy dla Podopiecznych Fundacji Podkarpackie 

Hospicjum dla Dzieci 

 

 Pampersy Seni rozmiary: 0, 1, 3 
 Podkłady Seni 90x60 
 Pampersy rozm: 4,5,6,7 
 Prześcieradła frotte z gumką w rozm.: 70x140, 90x200, 140x200, 160x200 
 Pościel bawełniana w rozm.: 140x200, 160x200, 160x70, 140x100 
 Pościel do łóżeczka rozm: 100x135 
 Koce 160x200 
 Kołdry/poduszki rozm: 160 x 70, 140 x 200, 140 x 100 
 Pieluszki tetrowe, Ręczniki 
 Zabawki interaktywne, grające, edukacyjne, manualne, drewniane, 

zręcznościowe 
 Proszki do prania i płyny do płukania hipoalergiczne, kapsułki do prania 
 Kosmetyki Oliatum i Emolium, kosmetyki pielęgnacyjne dla dzieci, chusteczki 

nawilżone, maści pielęgnacyjne z vit A, tormentiol, linomag, deodoranty męskie i 
damskie, octanisept, skinsept, pianki do pielęgnacji ciała Seni, balsamy do ciała, 
mydła w płynie, szampony i odżywki do włosów dla dorosłych 

 Ubranka z długim rękawem rozmiary od 98 do 164 i S,M,L 
 Body chłopięce długi rękaw rozm: 98, 104 
 Skarpetki i rajstopy chłopięce i dziewczęce 
 Słodycze 

Prosimy tylko o nowe rzeczy! 
 

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).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy z Was może podarować maluchom uśmiech !!! 
 

 

Wizyta Świętego Mikołaja to wyczekiwany moment przez dzieci.  

Wymarzone prezenty, upominki, wspólne zdjęcia i zabawa z Mikołajem to chwile długo wspominane przez 

nasze maluchy.  

Pomóż nam sprawić, aby ten moment stał się jeszcze bardziej wyjątkowy, skontaktuj się  

z nami, by pomóc nam w przygotowaniu prezentów dla Podopiecznych Hospicjum i jego Rodzeństwa. 

 

 

Dary prosimy dostarczać w godzinach pracy siedziby Fundacji 

 tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 - ul. Lwowska 132, Rzeszów 

do 25 LISTOPADA 2019 roku 

Prosimy, aby dostarczone dary zostały przez Państwa wcześniej posegregowane według 

kategorii: kosmetyki, odzież, słodycze, art. spożywcze, zabawki, art. papiernicze itp. 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku  

w godz. 8.00 do 16.00 do biura hospicjum tel. 17 853 48 18, 17 875 12 51, 662288538 

 

Każda osoba, firma, instytucja, która chce przekazać Fundacji jakąś rzecz w formie darowizny proszona jest, 

aby dołączyć następujący dokument –  

UMOWĘ DAROWIZNY - dostępną na naszej stronie internetowej jak i również dostępną  

w biurze Hospicjum. 

 


