
 
 

Napełnij Słonika Tumbo! 

 

Jak przywrócić uśmiech na twarzy dziecka, które straciło kogoś, kogo 

kochało całym sercem? Jak sprawić, by dzieciństwo wraz z odejściem 

najbliższej osoby nie utraciło na zawsze koloru i smaku radosnych chwil?  

 

Każdego roku pomagamy ponad 700 dzieciom w całej Polsce, których  najbliżsi 

odeszli w hospicjum. Nie byłoby to możliwe bez pomocy ludzi wrażliwych na 

dramat najmłodszych. Teraz i Ty możesz pomóc nam ukoić ból dzieci po stracie 

najbliższych. Nasze puszki-skarbonki są gotowe, by ruszyć w Polskę! 

Wystarczy zamówić jedną z nich w Fundacji Hospicyjnej lub w hospicjum w 

Państwa regionie, biorącym udział w akcji i pomóc w zbieraniu pieniędzy dla 

potrzebujących dzieci  (lista hospicjów na stronie www.fundacjahospicyjna.pl). 

Koszt rocznej pomocy dla jednego dziecka to 1500 zł. Ważna jest dla nas każda, 

choćby najmniejsza kwota. Każda złotówka się liczy! 

 

W podziękowaniu za włączenie się do naszej akcji, wraz ze skarbonką 

przekażemy płytę z materiałami edukacyjnymi dla nauczycieli i pedagogów 

szkolnych, które pomogą im w ich codziennej pracy. Znajdą w nich nie tylko 

porady, jak rozmawiać z dziećmi o osieroceniu i żałobie, ale także scenariusze 

gotowych lekcji, podczas których wspólnie z całą klasą będą mogli 

przepracować ten trudny i wymagający temat. Szkoła otrzyma także specjalne 

podziękowanie w formie dyplomu i tytuł „Przyjaciela Słonika Tumbo”.  



Fundusz Dzieci Osieroconych powstał w 2006 roku z potrzeby serca, aby pomóc 

dzieciom, które dotknęła śmierć najbliższych. Dla ich rodzin to dramatyczne 

wydarzenie oznacza często pogorszenie statusu materialnego. Większość 

wstydzi się swojej sytuacji i nie ma odwagi, by mówić o swoim bólu i biedzie. 

Dlatego to właśnie słonik Tumbo, maskotka naszego Funduszu Dzieci 

Osieroconych w ich imieniu prosi o wsparcie. 

 

Najpilniejsze potrzeby dzieci osieroconych obejmują: 

• podręczniki, wyprawki szkolne, materiały niezbędne do zajęć (strój na 

zajęcia sportowe, obuwie), zajęcia wyrównawcze, np. korepetycje, zajęcia 

edukacyjne: sport, języki obce, muzyka, taniec, plastyka,  

• zajęcia terapeutyczne, 

• dopłatę do dojazdów do szkoły, dofinansowanie obiadów w szkole, 

• wyjazdy wakacyjne. 

 

Napełnijmy wspólnie skarbonki. Każda pełna puszka, to szansa na realną pomoc 

dla Roksany, Patryka oraz innych dzieci osieroconych. Dzięki temu łatwiej 

będzie im wrócić do normalnego życia i nie czuć wykluczenia. Jeśli chciałbyś 

zamówić puszkę, skontaktuj się z nami. 

Kontakt: 

Justyna Ziętek, koordynator Funduszu Dzieci Osieroconych 

Fundacja Hospicyjna 

j.zietek@hospicja.pl 

 

Więcej informacji o akcji na stronie www.fundacjahospicyjna.pl 

 


