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 „Nakrętki dla Hospicjum” jest akcją nakrętkową Wrocławskiego 
Hospicjum dla Dzieci organizowaną od 2010 r. Nasza szkoła bierze w 
niej aktywny udział od samego początku, w tym roku szkolnym 
zbieramy nakrętki już po raz szósty.  
 Mechanizm jest prosty – wszyscy chętni zbierają nakrętki na rzecz 
podopiecznych Hospicjum. Zbiórka nakrętek to pomysł sprawdzony. 
Wyrabia systematyczny nawyk segregowania odpadów, jakże 
potrzebny w naszych czasach. A ponadto daje poczucie, że możemy 
zrobić coś dobrego. Pomóc.  
  
 Odkręcamy i wrzucamy, zaglądamy na denka butli oraz czytamy 
etykiety i nadruki na tubach oraz wszelkich innych opakowaniach.  

Można zbierać: 

• zakrętki po napojach, wodach, płynach, szamponach, kawie, 
herbacie itd.  

• zatyczki, korki, przykrywki, dekle  
• łyżeczki, miarki np. dołączane do mleka, syropów itp.  
• opakowania po jajkach niespodziankach 
•  tubki i opakowania po kremach, szamponach, artykułach 

spożywczych etc. z oznaczeniami (najczęściej w trójkącie): 
PP, PE, LDPE, HDPE.  

• uszkodzone zabawki, skrzynki np. po napojach oraz inne 
elementy plastikowe, ale tylko i wyłącznie te, które mają 
widoczne oznaczenie (najczęściej w trójkącie) duże litery: 
PP, PE, LDPE, HDPE. 
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 Wszystkie zbierane rzeczy muszą być pozbawione 
metalowych elementów i innych zanieczyszczeń. Nie można wrzucać 
metalowych zakrętek i kapsli oraz zakrętek ze spryskiwaczy np. do 
mycia szyb, które zawierają metalowe sprężynki. 

Czekamy na nakrętki, zakrętki i koreczki! 

 Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci  opiekuje   się 
dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi. Większość chorób ma 
podłoże neurologiczne lub genetyczne. Pomaga   też dzieciom po 
zakończonym leczeniu onkologicznym i tym, które uleg ły 
nieszczęśliwym wypadkom. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży 
przeznaczane są na op łacenie domowej rehabil itacji dla 
podopiecznych Hospicjum i zakup niezbędnego sprzętu do 
rehabilitacji.  

Pamiętajcie! Dzięki codziennej uwadze zamienisz 
nakrętki na coś szalenie ważnego - na dar serca.  
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