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SZPITAL IM. JANUSZA KORCZAKA WE WROCŁAWIU

Kolorowa Poduszka Dla Maluszka jest akcją dla dzieci z OIOM-u
OIOM - Oddział
Intensywnej Opieki
Medycznej nazywany
ERKĄ
Kolorowa Poduszka wzięła początek
od Ksawerego, który leżał na OIOM - ie w
Szpitalu Korczaka. Imieniny Ksawerego,
choć w szpitalu powinny być świętowane jak
w domu, tym czasem właśnie w dniu jego
święta skończyły się jasne powłoczki i
wszystkie dzieci na sali dostały zimną
ciemnozieloną pościel, która pogłębiała
przygnębiające wrażenie oddziału.
Kupiliśmy kolorowy materiał w misie na
chmurkach :) uszyliśmy pościel a potem już
poszło samo... Każdego roku w dzień
Wigilii dostarczamy do Korczaka szyte
przez wielu dobrych ludzi kolorowe
bajecznie i obowiązkowo z mięciutkiej
flaneli poszewki i podkłady. Czasem, gdy
środków finansowych jest więcej, kupujemy
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potrzebne oddziałowi sprzęty jak torbę
ratowniczą i specjalne koce elektryczne.
Idea akcji - to rodzinne szycie i
wspólna praca dla dzieci. Od czasu kiedy
do działań włączyły się szkoły, zbieramy
więcej pieniędzy i oczywiście więcej
szyjemy, choć zdecydowanie nie o ilość
chodzi a o rozumienie potrzeb innych ludzi,
w tym wypadku oderwanych od domu
przez chorobę małych pacjentów erki i ich
rodziców, którzy również potrzebują
wsparcia.
Rozpoczynamy pracę pod koniec
października, kiedy zaczyna się akcja
informacyjna, potem zbieranie w różnej
formie, pieniędzy. Komisyjne z
zachowaniem procedur liczenie i wreszcie w
zaprzyjaźnionych hurtowniach kupujemy
materiał. Pocięty na odpowiedniej wielkości
bryty materiał jest wydawany z dokładną
instrukcją szycia dzieciom w szkole, które
organizują rodziny do szycia. Tam gdzie
umiejętności krawieckie nie są zbyt wielkie
młodzież bierze podkłady, których szycie

DZIĘKI NASZEJ PRACY SZAFA ERKI JEST
PEŁNA KOLOROWEJ POŚCIELI - A WIELU
MŁODYCH LUDZI DOŚWIADCZYŁO CO TO
ZNACZY PRACOWAĆ DLA INNYCH

nie przysparza większych kłopotów. Chyba
wielką frajdą dla każdego aktywnego
uczestnika akcji jest fakt, że kiedy On siedzi
przy stole wigilijnym czy choćby ze szklanką
ciepłej herbaty - w tym właśnie momencie
jakiś mały ludzik jest okrywany uszytą przez
Niego poszewką może w bociany, albo
właśnie w misie...

Ważne
10
uszyliśmy poszewek i podkładów1600
działaliśmy w szkołach
5
akcja trwa dni
60
działamy od lat

