
    Lista DZIECI  Domowe Hospicjum dla  
Dzieci w Opolu 2021/2022

Prosimy o nieuszkodzone i nieużywane rzeczy 
i zabawki. Dziękujemy.

    

1. Michałek - 16 lat - pasty i szczotki do zębów dla dzieci, 

mydło w płynie - biały jeleń, ręczniki papierowe, 

chusteczki nawilżane, skarpety cieplejsze 34-36cm, 

krótkie koszulki 146/152 cm, spodnie dresowe 158cm, 

blok rysunkowy, farby, plastelina, masa plastyczna, 

piasek kinetyczny, mały pojazd sterowany – np. 

samochód. Michał ma siostrę 14 lat i brata 8 lat.

2. Zosia - 3 lata -  Chusteczki  nawilżane, Chusteczki 

higieniczne, pampersy 4, Mleko Bebiko 4, mus owocowy 

w tubce różne smaki, kaszka bobovita-różne smaki, 

soczki marchewkowe. Proszek do prania Ariel, Persil, 

mydło w kostce zwykłe, szampon łagodny, krem dla 

niemowląt Bambino. Zosia ma brata 5 lat.

3. Krzyś - 9 lat - Pościel 140/180 i prześcieradło na gumce 

90x200 chusteczki nawilżane, ręczniki papierowe, 

pidżama 134cm, rajstopy 134cm, spodnie dresowe 



128/134, płyn do kąpieli Mix Baby biały. Proszek do 

prania, płyn do naczyń.

 

4. Filip - 11 lat - Chusteczki nawilżane, chusteczki 

higieniczne, pampersy 7,oliwka do ciała Bambino, 

emolienty do smarowania i kąpania, obiadki w słoiczkach 

- bez wołowiny, kaszki bezmleczne, dresy i spodnie 

dresowe 128-130cm, kórtka zimowa i wiosenna 130cm, 

adidasy na wiosnę 27cm, krótkie spodenki na lato 134cm,

sandałki 27-28cm, kierownica dźwiękowa, mata do 

łóżeczka dźwiękowa, zabawki miękkie - zwierzątka 

wydające dźwięki (małpka, kotek, miś).

5. Zuzia – 2,5 roku - Chusteczki nawilżane, pampersy 4+, 

kosmetyki do pielęgnacji, body z krótkim rękawem 98cm, 

bluzki z długim rękawem 104 cm. Leginsy 104cm, 

skarpetki 22-24cm, spinki i gumki do włosów. Pościel 

100x135. Zuzia ma 2 braci 6 lat i 4 lata.

6. Milan – 8 lat - Chusteczki nawilżane, chusteczki 

higieniczne, Pampersy 6,7, podkłady, płyn do kąpieli dla 

dzieci, pasta do zębów, balsam do ciała, pieluszki 

tetrowe, ręczniki kąpielowe, pidżama 134cm, spodnie 

dresowe 134cm.



7. Hania  - 4 miesiące - Chusteczki nawilżane, pampersy 2, 

ręczniki papierowe, płyny do kąpieli i szampony dla dzieci

NIVEA BABY, oliwka JOHNSON’S. Proszek i płyn do 

płukania ubranek - Bobini. Ręczniki materiałowe w

       różnych wymiarach. Rajstopki 62-68, skarpetki 15cm. 

Body z długim i krótkim rękawem 62-68cm, prześcieradło 

na łózko60x120, pościel 90x120 i 140x200 Hania ma brata

5 lat. 

8. Karol - 2 lata - Chusteczki nawilżane, pampersy 4 ręczniki

papierowe, płyn do kąpieli i szampon dla dzieci, kaszka 

Sinlac, słoiczki-deserki i obiadki.

 

9.  Marysia - 7 lat - Chusteczki nawilżane, pampers 4,  

pieluszki tetrowe i flanelowe, kaszki mleczno-ryżowe, 

obiadki i deserki(bez  kawałków jedzenia),mleko Bebilon 

5,ubranka 92cm. Ręczniki kąpielowe z kapturem, 

prześcieradło 120x60cm,pościel do łóżeczka 90x135cm, 

zabawki edukacyjne. Marysia ma  brata lat 11 i siostrę  

lat 13.

10. Natalia - 13lat - Chusteczki nawilżane, ręczniki 

papierowe, ręczniki do kąpieli, leginsy dziewczęce na 

146cm, płyny do kąpieli, proszek do prania, gry 

planszowe. Natalia ma dwie siostry 16 lat i 13 lat.



11. Adrian - 2,5 roku - Chusteczki nawilżane, chusteczki 

higieniczne, pampersy 5 i 6, pieluchy tetrowe, ręczniki 

zwykłe, koce, obiadki i deserki, ubranka dla chłopca na 

98-128cm, zabawki sensoryczne. Adrianek ma brata 10 

lat.

12. Bruno - 9lat – Chusteczki nawilżane, chusteczki 

higieniczne, Oliwki do ciała Johnson’s lub Nivea, kapsułki 

i płyny do prania, Pieluchy tetrowe i flanelowe, podkłady 

pomadki do ust Nivea, pasty do zębów i płyn do płukania 

Elmex - Junior. Bruno ma siostrę 11 lat.

13. Mikołaj - 12 lat - płyny i szampony do kąpieli, 

chusteczki nawilżane, ręczniki papierowe, krem 

nawilżający, proszek do prania, płyn do płukania, płyn do 

naczyń, ubrania 140/146cm. Klocki Lego „dziewczęce”. 

Mikołaj ma siostrę 7 lat.

14/15. Antoś i Tymuś (bliźniaki) - 4 lata - pampersy 6 i 7, 

chusteczki nawilżane, kaszki i kleiki ryżowe, słoiczki - 

obiadki i deserki, Lubisie - ciasteczka, pieluszki tetrowe 

i flanelowe, kocyki, ręczniki z kapturem 100x100cm, 

kosmetyki do kąpieli dla dzieci, środki do prania dla dzieci, 

octanisept, książeczki do czytania dla dzieci, grzechotki dla

dzieci starszych.



16. Dawid - 8 miesięcy - chusteczki nawilżane, 

Pieluchomajtki pampersy 4 i 5, ręczniki papierowe, 

chusteczki higieniczne, proszek do prania dla dzieci, płyn 

do płukania dla dzieci, kosmetyki do kąpieli dla dzieci, 

deserki w słoiczkach, zabawki grająco-świecące, ubranka  

na 80cm.

17. Wiktoria - 1,5 roku - pampersy 4, chusteczki nawilżane, 

ubranka 92cm, ręczniki papierowe, pościel 140x200, 

prześcieradło 160x200. Szampony i płyny do kąpieli. 

Wiktoria ma brata lat 6.

18. Julia - 2,5 roku - chusteczki nawilżane, pampersy 5, 

kapsułki do prania, płyn do naczyń, płyn do szyb, obiadki 

Gerber. Julia ma brata lat 4.

19. Kaja - 2 lata - chusteczki nawilżane, pampersy 4, 

podkłady higieniczne, pościel 120/60, musy owocowe.

20. Wiktor - 10 miesięcy - pampersy 4, chusteczki 

nawilżane, kaszki ryżowe, słoiczki hipp, ręczniki kąpielowe, 

Body 80cm, zabawki edukacyjne, płyn do płukania Lovella, 

płyn do prania Lovella, krem Bephanten, mydło Bambino 

w kostce, płyn do kąpieli dla dzieci. Herbatniki 



granulowane. Wiktor ma siostrę lat 12 i brata 15 lat.

21. Oliwka – 4 miesiące - pampersy 3, chusteczki 

nawilżane, kosmetyki pielęgnacyjne, proszek do prania dla 

dzieci, płyn do naczyń, proszek do prania dla dorosłych, 

zabawki grająco-świecące od 4 miesiąca.

22. Kacper - 2,5 roku - chusteczki nawilżane, pampersy 

4+,5, podkłady, szczotki i pasty do zębów, mydło w płynie, 

płyn do naczyń, proszek do prania, pościel 140x200, 

książeczki do czytania, kredki, farby do malowania, blok 

rysunkowy, ubranka 98-104cm, rajstopy, body, koszulka 

z długim rękawem, spodnie, dresy, skarpety 21-25cm.  

Kacper ma dwie siostry: Alicja 8 lat i Jessica 7 lat.

23. Nadia - 1,5 roku - proszek do prania, płyn do naczyń, 

płyn do płukania tkanin, ręczniki, pościel 160x200, 

kosmetyki dla dzieci (nie bambino – uczulenie), chusteczki 

nawilżane, pampersy 4. Żywność (makarony, kasze, puszki 

mięsne, pasztety). Nadia ma brata 12 lat.

24. Paulina - 14 lat - Pampersy Seni Junior Super, 

chusteczki nawilżane, szampon, płyn do kąpieli, pasta 

do zębów, proszek do prania, płyn do naczyń, ręczniki 

papierowe, ręczniki zwykłe - małe i duże. Paulina ma brata: 

Maciej 17 lat.



25. Wiktor - 6 lat - chusteczki nawilżane, podkłady, Pieluchy 

- Seni Extra Small. Wiktor ma siostrę: Emilka 8 miesięcy.

     

 


