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więcej informacji:  

www.mojeblizniaki.net; www.dzieciom.pl  

 

kontakt do rodziców:office.iks@wp.pl;  

tel. 605-95-95-91 

 

 

poznaj historię Olgi i Karinki - podaruj bliźniaczkom 
 

N A K R Ę T K I 
 

Dzieci urodziły się przedwcześnie, z ciężkim zapaleniem płuc, niewydolne oddechowo, z infekcją układu moczowego, Olga  

z wadą serca. Wymagały intensywnego leczenia szpitalnego przez kilka tygodni. Wcześniejszy poród spowodowany był zakażeniem. 

Prawdopodobnie to spowodowało też niedokrwienie, niedotlenienie i nieodwracalny uraz mózgu u Olgi. Pierwsze sygnały problemów 

pojawiły się ok. 3-go m.ż. Olga nie rozwijała się zgodnie z planem. Mimo wprowadzonej od razu po urodzeniu intensywnej 

rehabilitacji, w dniu pierwszych urodzin rozwój Olgi był na poziomie 4-miesięcznego dziecka... Olga ma cztero-kończynowe 

mózgowe porażenie dziecięce. Codziennie walczymy o jej sprawność fizyczną (szczególnie sprawność rąk i nóg), jakość widzenia 

(wada wzroku) oraz jakość mowy. Naszym największym marzeniem jest, aby nasza córka była samodzielna: mogła samodzielnie 

siedzieć i chodzić. Dzięki „Nakręconej Akcji” możemy zapewnić dziewczynkom terapię z delfinami. Każdy kolejny turnus przynosi 

istotne postępy w rozwoju zarówno fizycznym, jak również intelektualnym. W oczekiwaniu na kolejny wyjazd, na maksimum 

naszych możliwości realizujemy pełen program terapeutyczny. Z uwagi na korzystny wpływ delfinoterapii na rozwój dziewczynek 

pragniemy kolejny raz pojechać na pływanie z delfinami, by jak najszybciej doprowadzić córkę do pełni sprawności. To dzięki Wam 

jesteśmy coraz bliżej dnia, kiedy Olga zrobi swój pierwszy samodzielny krok. Z całego serca dziękujemy wszystkim „Pozytywnie 

Zakręconym Zbieraczom” za Wasze dotychczasowe zaangażowanie i prosimy o więcej :)  

 

 

 

Pomóż nam zgromadzić środki na sfinansowanie  
 

DELFINOTERAPII*  
* Delfinoterapia polega na zabawach dzieci z delfinami, w czasie których ultradźwięki emitowane przez te ssaki przenikają ludzkie ciało. Delfiny ciekawi u człowieka 

wszystko, co odbiega od normy, np. urazy wewnętrzne, protezy czy nowotwory, i tam właśnie wysyłają ultradźwięki regenerujące zniszczone komórki.  

 

 

Z B I E R A J    dla nas   N A K R Ę T K I 
 

JAKIE NAKRĘTKI ZBIERAMY?  

Z butelek po: wodzie mineralnej, napojach gazowanych, mleku, kefirze, 

jogurtach, chemii gospodarczej (płyny do prania i płukania, płyny  

do naczyń, płyny do mycia podłogi), kosmetykach (kremy, aerozole, 

płyny do kąpieli, szampony, odżywki, balsamy, pasty do zębów) oraz 

wieczka z wiaderek (np. po serze, twarogu) i zakrętki po kawie (należy 

tylko wyjąć tekturkę spod wieczka). 

  
 

Każdy zebrany kilogram to kolejna złotówka, przeznaczona na rehabilitację z delfinami. Dziękujemy. Rodzice 


