
 

  Kołderki za jeden uśmiech  

www.kolderki.org/kolderki 

 

Naszym celem jest haftowanie i szycie (nieodpłatne) kołderek dla dzieci z 

niepełnosprawnościami i przewlekle chorych w Polsce. Taka kołderka jest przyjacielem dziecka 

i często towarzyszy mu w czasie pobytu w szpitalu lub podczas rehabilitacji.  

Projekt nasz istnieje od 2004 roku tylko i wyłącznie dzięki ogromnej liczbie ludzi dobrej woli.  

Do tej pory powstało już ponad 1800 kolorowych kołderek z lubianymi przez dzieci 

bohaterami. Kołderki można obejrzeć w naszej galerii http://www.kolderki.org/galeria 

Kto i w jaki sposób może zgłosić Dziecko?  

Gorąco zachęcamy do nawiązania z nami kontaktu rodziców lub prawnych opiekunów przewlekle chorych 

Dzieci. Kołderki przygotowujemy dla Dzieci, które nie ukończyły jeszcze 16 lat.  

Czekamy na Wasze  e-maile kolderki@gmail.com  lub "tradycyjne" listy na adres:     

 Bożena Misiaszek 
skr.poczt. 84 
31-816 FUP Kraków 28 
os.Kalinowe 4 

  Jakie informacje są nam potrzebne? 

Bardzo prosimy, aby w liście zawrzeć następujące informacje: 

• imię, nazwisko i wiek Dziecka oraz jakie brzmienie imienia mamy wyszyć na kołderce (Kuba, 

Kubuś, Jakub),  

• informacje o chorobie Dziecka, 

• informacje o Dziecku, które moglibyśmy umieścić na przygotowanej dla każdego Dziecka 

ministronie oraz zdjęcie Dziecka (o ile wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie go na misistronie), 

• adres strony internetowej Dziecka, o ile taka istnieje (do umieszczenia na ministronie),  

• podanie linka do fundacji lub stowarzyszenia pod opieką której jest dziecko albo przesłanie skanu 

lub zdjęcia zaświadczenia potwierdzającego stan zdrowia dziecka (tylko do naszej informacji), 

• wskazówki co do wyboru tematu kołderki, czyli informacje o tym, co Dziecko lubi, czym się 

interesuje, co sprawia mu szczególną radość, jakie lubi kolory,  

• dane potrzebne do nawiązania kontaktu z jego Rodzicami / prawnymi Opiekunami - adres 

naziemny, na który wyślemy kołderkę, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego (tylko i 

wyłącznie w celu kontaktu w sprawie kołderki),  

• informacje (imię i wiek) rodzeństwa lub rodzeństwa przysposobionego (mniej więcej do lat 16), dla 

którego uszyjemy poduszeczki-przytulanki (niestety nie przygotowujemy poduszeczek dla dzieci 

nie będących rodzeństwem zgłaszanego Dziecka),  

Postaramy się możliwie szybko odpowiedzieć na każde zgłoszenie i określić od razu termin uruchomienia 

zgłaszanej kołderki. 

Otrzymane dane osobowe nie są przetwarzane ani udostępniane . Służą tylko i wyłącznie kontaktom z 

rodzicami w procesie powstawania kołderki. 
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