"Czasami najmniejsze rzeczy zajmują najwięcej
miejsca w Twoim sercu."
A.A. Milne

O nas
Nasza nieoficjalna grupa zajmuje się wykonywaniem ubranek, czapek,
kocyków i becików dla maluszków z wadami letalnymi,
hiperwcześniaków (urodzonych między 12. a 24. tygodniem ciąży).
Nasza pomoc polega na tworzeniu małych rzeczy, w które można będzie
otulić te niewielkie istotki, a na które (ze względu na ich rozmiar) nie można
kupić ubrania w sklepie.
Wykonując nieodpłatnie maleńkie kocyki czy czapki wykorzystujemy nasze
umiejętności i poświęcamy czas, aby pomóc wnieść odrobinę ciepła do
surowych szpitalnych warunków, a także wspomóc rodziców w tych
trudnych chwilach.

Dla kogo tworzymy?
Dla aniołków, dzieci urodzonych z wadami letalnymi, takich które umierają już w łonie
matki lub niedługo po urodzeniu, hiperwcześniaków (urodzonych między 12. a 24.
tygodniem ciąży), dla maluszków tak małych, że nie można dla nich kupić ubranek, a
każdy kocyk jest za duży. Pomagamy tym samym rodzicom godnie pożegnać swoje
dziecko, okryte kocykiem lub rożkiem, a nie szpitalną chustą. Nasze wyroby mogą
również stanowić pamiątkę dla rodziny.

Jakich materiałów używamy?
Przyjaznych dla skóry dziecka, tym delikatniejszych im wcześniej urodzone jest dziecko,
które mają otulać. Do szycia używamy materiałów typu flanela, tetra, jersey, bawełna,
wełna, mieszanki, mikrofibra, polar. Do dziergania używamy bawełny, akrylu, wełny,
bambusa, mikrofibry, mieszanek tych włókien.
Prace wykonujemy w jasnej dziecięcej kolorystyce. Staramy się, aby każda uszyta przez
nas rzecz była jak najpiękniejsza.

Co wykonujemy?
Szyte rożki/beciki zawsze z zapięciem (wstążka, guzik, rzep, napa).
Dziergane kocyki, rożki otulacze, kokony o wzorze albo dość ścisłym albo
ażurowym, ale podszytym materiałem. Najbardziej uniwersalna jest wersja kocyka
ze sznureczkiem łańcuszkowym lub wstążką, dzięki której łatwo kocyk zamienić w
rożek.
Dziergane lub szyte czapeczki stanowiące uzupełnienie dla rożków lub kocyków
Ubranka szyte lub dziergane, tuniczki, sukienki, pieluszki.
Memorabilia dla rodziców (małe pamiątkowe kocyki i czapeczki, kwiatuszki,
serduszka, małe maskotki, buciki, kokardki).

Wszystkie stworzone przez nas przedmioty są wyprane w płynie dla niemowląt
i wyprasowane. Na oddziały dostarczane są zapakowane pojedynczo w foliowe
opakowanie i opisane rozmiarem.
Wszystkie przedmioty wykonujemy w ramach wolontariatu i przekazujemy nieodpłatnie
do współpracujących z nami oddziałów.

Gdzie nas szukać?

www.teczowykocyk.pl.tl

www.teczowykocyk.fora.pl

www.facebook.com/teczowykocyk/

