z marzeń dzieci
ubrania bluzy nierozpinane

rozm. do 182 cm, skarpety rozm. 43 – 46, ubranka dla dziecka – rozmiar 100 cm,

buty sportowe – rozm. 31, 43 (męskie), 40 (damskie), kozaki czarne, za kolana rozm. 41, na płaskiej podeszwie,
dresy, spodenki i bluzki sportowe, getry czarne do piłki nożnej, strój piłkarski 3-częściowy w barwach narodowych

plecaki lub walizki dla dzieci, komplety pościeli z bohaterami bajek Disneya, huśtawka-chusta
podwieszana do sufitu - tzw. „dziupla”

lalki Lalka Barbie, gadżety i lalki Barbie, lalka My Scene, lalka - niemowlak, który płacze i

siusia, posta

Czerwonego Kapturka, lalka i wózek, lalka, która myje ząbki, kareta z Barbie i Kenem lub Księżniczka Celesta,
lalka z długimi włosami do czesania ze szczotką i innymi drobiazgami do włosów

samochody, pociągi, tor wyścigowy, małe samochodziki
sprzęt sportowy sprężyny do ćwiczeń, hantle, piłki

(nożna, koszykówka, siatkówka), paletki do ping-ponga,

rakietki do badmintona, deskorolki, łyżworolki, rower x3 (10-14 lat), hulajnoga, trampolina

kosmetyki dziecięce i młodzieżowe,
perfumy

przybory szkolne zeszyty, ołówki, gumki, kredki, długopisy, bloki
rysunkowe, techniczne, cyrkle, itp. tablica

szkolna do nauki pisania

książki, książeczki, kolorowanki, kalendarz
dla nastolatek OXFORD

gry planszowe, klocki lego, puzzle (nie większe niż 300 elementów)
pasje naukowe mikroskop z pełnym wyposażeniem, podświetlany globus, aparat fotograficzny–
lustrzanka, stetoskop

pasje artystyczne farby olejne, pędzle, masy plastyczne, farby-konturówki do
malowania na szkle, kuferek na farby olejne i akcesoria malarskie, kredki
drewnie, zestaw ołówków do szkicowania

24 szt. bambino w

pasje muzyczne piosenki karaoke z mikrofonem, własna perkusja, warsztaty taneczne
zabawki na baterie

grająca zabawka, grający telefon, kuchnia na baterie,

samochód

„na pilota”,

zabawki grające, grający samochód, zabawkowe telefony, piloty, elektroniczna tarcza
z lotkami, gra „piranie atakują”, szczekający piesek sterowany pilotem

kolekcje kolekcja dinozaurów, zabawki z

„Gwiezdnych wojen”, NINjago, PETSHOPY , Gormiti, gadżety i ubrania

z Hello Kitty, kupony do Mc Donald

elektroniczne

telefony, mp3, mp4, gry komputerowe, radia, pad do Xbox’a, mała konsola do
gier, elektroniczna gra w statki

słodycze
wakacje daleka podróż pociągiem,

najchętniej

wspólny wyjazd do Zakopanego,
wspólne wakacje
nad morze,

komu pomagamy
; Rodzina 2 – były wychowanek rodziny
zastępczej, 1 dziecko ; Rodzina 3 – rodzinny dom dziecka, 7 dzieci ; Rodzina 4
– rodzinny dom dziecka, 10 dzieci ; Rodzina 5 – rodzinny dom dziecka, 6 dzieci ;
Rodzina 6 – zastępcza, 2 dzieci ; Rodzina 7 – zastępcza, 1 dziecko ; Rodzina 8
– zastępcza, 7 dzieci ; Rodzina 9– rodzinny dom dziecka, 5 dzieci + 4 własnych ; Rodzina 10 – zastępcza,
3 dzieci ; Rodzina 11 – zastępcza, pogotowie rodzinne, 6 dzieci ; Rodzina 12– zastępcza, pogotowie rodzinne,
4 dzieci ; Rodzina 13 – zastępcza, 8 dzieci + 5 własnych ; Rodzina 14 – zastępcza, 6 dzieci + 2 własnych ; Rodzina
16 – zastępcza, 2 dzieci + 3 własnych ; Rodzina 17 – zastępcza, pogotowie rodzinne, 5 dzieci + 2 adopcyjnych ;
Rodzina 18– zastępcza, 8 dzieci ; Rodzina 19, – zastępcza, 4 dzieci + 3 własnych ; Rodzina 20, – zastępcza,
4 dzieci ; Rodzina 21 -rodzinny dom dziecka, 7 dzieci ; Rodzina 22– zastępcza, 6 dzieci.
Rodzina 1 – zastępcza, 8 dzieci

Historia Kasi
Dziewczynka urodziła się jako wcześniak, z niską wagą, z zagrożonym życiem. Podczas okresu płodowego piła razem z
mamą– nałogową alkoholiczką. Przez pierwszych 7 miesięcy dziewczynką zajmowało się starsze rodzeństwo. Los małej
odmienił się gdy trafiła do rodzinnego domu dziecka. Nowa mama zaczęła batalię o jej zdrowie – neurolog, kardiolog,
endokrynolog, genetyk, pediatra, psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy. Diagnoza niestety niepomyślna – mała Kasia
jest dzieckiem niepełnosprawnym z powodu nieodwracalnych uszkodzeń mózgu spowodowanych alkoholem w życiu
płodowym. Można jej pomóc jedynie przez kosztowne zajęcia rehabilitacyjne. Kasia uczestniczy regularnie w zajęciach
terapeutycznych, które należy powtarzać dwa razy w tygodniu. Miesięczny koszt takich zajęć to 600-800zł, czyli całość
środków otrzymywanych na utrzymanie dziecka. Nawet najbardziej oddani rodzice zastępczy muszą szukać wsparcia
organizacji pozarządowych czy ludzi wielkiego serca, aby temu podołać.

z potrzeb rodziców zastępczych
środki czystości

proszek do prania, wybielacz i odplamiacz do ubrań, kostki do zmywarki, spray lub mleczka
do czyszczenia/konserwacji mebli, środki do czyszczenia podłóg (gres, panele)
środki higieny osobistej - pasta do zębów, płyny do kąpieli, szampony, wilgotne chusteczki dla dzieci

dla najmłodszych
pieluchy, pampersy, pościel do łóżeczek, łóżeczko, wózek (marzymy o podwójnym), krzesełko do karmienia

do snu prześcieradła, poszewki, kołdry, poduszki, koce, pościel dziecięca, prześcieradła, ręczniki
do kuchni i stołu sztućce oraz zastawa stołowa, 3 patelnie (średnica 28 cm), z grubym dnem, z powłoką
zapobiegającą przywieraniu odporną na zarysowania i ścieranie, do zmywarek

do szkoły zabawki edukacyjne, przybory szkolne
mogą być używane byle sprawne – ucieszy nas każda z tych rzeczy
blender lub mikser, czajnik elektryczny, opiekacz do kanapek, krajalnica
elektryczna maszynka do mięsa
szybkowar
kuchenka mikrofalowa
odkurzacz o dużej mocy
żelazko i deska do prasowania, żelazko „na parę”
faks, telewizor, komputer lub laptop
lodówka, pralka
marzeniem domu jest zmywarka

