
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie WLP-2555-057880

Dlaczego ten kod jest ważny? To niepowtarzalny identyfikator rodziny, który wykorzystasz
m.in. do oznaczenia przygotowanych prezentów. 

1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę

Adres: Szkolna 18B
62-090 Rokietnica

Daty i godziny otwarcia: 08.12.2018 Sobota 9:00-19:00
09.12.2018 Niedziela 9:00-17:00 

Kontakt: Lider Rejonu - Anna Bocian, nr tel: 512 165 550

Wskazówki dojazdu: Ochotnicza Straż Pożarna - nowy budynek obok stacji Orlen.

2. Opis rodziny

Emilia ( 43 l.) samotnie wychowuje trójkę dzieci: Łukasza (19 l.), Patryka (18 l.) i Weronikę (13 l.).
Pani Emilia wspomina, że kiedyś życie było normalne, jakoś toczyło się do przodu. Kłopoty
zaczęły się w 2010 r., kiedy jej mąż (obecnie już były) stracił pracę i wplątał się w nałogi.
Pojawiła się też przemoc w rodzinie - zarówno fizyczna jak i psychiczna. Pani Emilia od 4 lat jest po
rozwodzie i samotnie wychowuje troje dzieci. Choć to niełatwe, godzi pracę zawodową z prowadzeniem
domu i opieką nad dziećmi. Kobieta była pewna, że zdoła samodzielnie utrzymać rodzinę i w końcu
los się do niej uśmiechnie. Sytuacja zmieniła się nieoczekiwanie, kiedy parę miesięcy temu okazało
się, że część jej pensji zajął komornik. Tuż przed rozwodem, jej mąż zaciągnął kredyt na ok.
18000 zł w niewiadomym celu, a obowiązek spłaty spadł na panią Emilię (jako obecną żonę w tamtym
czasie). Z dnia na dzień zaczęło brakować pieniędzy na czynsz wynajmowanego mieszkania oraz codzienne
potrzeby. Mimo prób dorabiania na sprzątaniu, nie udaje się być na bieżąco z opłatami. Pani Emilia
marzy o zmianie mieszkania i jest w trakcie poszukiwania innego, tańszego. Z powodu stresu, kobieta
osłabiła się i zaczęła chorować. Ma polipy na strunach głosowych, anemię, problemy z
nadciśnieniem i boryka się także z nadwrażliwością jelita (nie wszystkie produkty może spożywać).
Syn, Łukasz aktualnie uczęszcza do liceum wieczorowego i podjął pracę jako kelner w hotelu, by
odciążyć mamę. Młodszy syn i córka jeszcze się uczą. Po niezbędnych opłatach (mieszkanie i leki)
w kwocie 2300 zł, dochód na jednego członka rodziny wynosi 217,50 zł. Niestety, od dwóch miesięcy,
pani Emilia zalega z opłatami za mieszkanie, ponieważ jako priorytet obrała wydatki na żywność i
codzienne potrzeby dzieci. Pani Emilia jest bardzo wrażliwą i kochającą mamą, przestała nawet palić
papierosy (dla córki). Jest wzorowym pracownikiem, lubi pracę z klientem i odpowiedzialnie podchodzi do
swoich obowiązków. Pani Emilia uwielbia oglądać piłkę nożną, jest wieloletnim kibicem Lecha
Poznań. Uwielbia wyjścia z koleżanką na mecze, a wtedy stara się wyłączyć i nie myśleć o
kłopotach. Weronika bardzo lubi tańczyć HIP-HOP, a Łukasz spełnia się w roli kelnera. Patryk dużo
jeździ na rowerze i lubi grać w siatkówkę. Mimo trudnej przeszłości rodzina wspiera się nawzajem. 
Wśród najważniejszych potrzeb rodzina wymienia lodówkę, gdyż obecna zaczyna się psuć, przecieka.
Pani Emilia prosi też o obuwie dla dzieci, gdyż jest to dość duży wydatek. Będzie również
wdzięczna za nową kołdrę i poduszkę.
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3. Potrzeby rodziny

Buty dla dzieci Dzieci już powyrastały z zeszłorocznych,
a kupno nowych jest kosztowne

Kołdra i poduszka Kołdry i poduszki posiadane przez rodzinę
są już bardzo zużyte, przydałyby się
nowe

Lodówka Obecna nie jest w pełni sprawna, przecieka

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

Herbata, Kasza, Cukier, Konserwy mięsne, Kawa, Makaron, Olej,
Konserwy rybne, Ryż, Mąka, Dżem, Warzywa w puszkach

Produkty dla niemowląt: nie dotyczy

Wymagania żywieniowe: produkty bez laktozy - (nadwrażliwość jelita Emilia-była
robiona kolonoskopia)

Inne produkty żywnościowe: brak

- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący,
Pasta do zębów, płyn do płukania, Płyny czyszczące, Szampon,
Szczoteczka do zębów

Artykuły dziecięce: nie dotyczy

SPECJALNE WYMAGANIA (np. alergie,
choroby skóry, przeciwskazania):

nie dotyczy

Inne środki czystości: środki do czyszczenia wykładziny, okien

- Odzież

Weronika

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: kurtka dłuższa

Rozmiar: 152

Sylwetka: szczupła

Uwagi: prośba o puchaty kaptur różowy

Weronika

Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: sweterek bez guzikóe dłuższy
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Rozmiar: 152

Sylwetka: szczupła

Uwagi: szary

Weronika

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: leginsy

Rozmiar: XS/152

Sylwetka: szczupla

Uwagi: szary

Patrtyk

Rodzaj odzieży: zimowa

Kategoria: kurtka

Rozmiar: L/176

Sylwetka: szczupły

Uwagi: granatowy, ciemny

Łukasz

Rodzaj odzieży: zimowa

Kategoria: kurtka

Rozmiar: XL/170

Sylwetka: puszysty

Uwagi: czarny

- Obuwie

Emilia

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: kozaki płaskie

Rozmiar: 38

Uwagi: czarne /futerko

Łukasz

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: trapery
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Rozmiar: 41

Uwagi: czarne

Patryk

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: trapery

Rozmiar: 43

Uwagi: czarne

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

Zeszyty, Plecak, Bloki, Klej, Nożyczki, Przybory do pisania,
Kredki, Piórnik

Inne: plecak młodzieżowy dla dziewczyny i chłopaka (nastolatków)
piórnik dla chłopaka i dziewczyny - młodzieżowe
długopisy, zeszyty A4, 
ołówki różnej średnicy (do szkicowania)
karteczki wyrywane

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel (poszwy,prześcieradła),
Poduszka

Inne: Koce dla wszystkich członków rodziny, ponieważ w domu nie jest
zbyt ciepło.

Brakujące sprzęty: lodówka - ta, którą mają, nie jest w pełni sprawna i
przecieka, stojąca suszarka do wieszania prania - przy trójce
dzieci, jest dużo prania, które nie mieści się na obecnej

- Specjalne upominki

Weronika bluza różowa bluza marcus & martinus rozm S,
Łukasz spodnie dzogery czarne 160 (106)
Patryk - zestaw kreatywny do szkicowania (ołówki różnego rozmiaru),
Emilia -zestaw do samodzielnego manicure

- Inne potrzeby

4 poduszki na  składane krzesła, lampka na biurko dzieci

Potrzeby, które nie są rzeczami

Pomoc w znalezieniu mniejszego lokum, żeby zredukować opłaty za mieszkanie.
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4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

Imię i nazwisko: Agnieszka Kędziora

E-mail: biurofinansol@gmail.com

Telefon: 512165550

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Agnieszka Kędziora

5. Jak jeszcze możemy Ci pomóc?

Oto praktyczne wskazówki, które będą pomocne w przygotowaniu paczki.
* Paczki możesz dostarczyć wyłącznie do tego magazynu, z którego wybrana została rodzina. 
*UWAGA: Jeżeli wybrałeś rodzinę z Magazynu Zastępczego, to tam powinieneś zawieźć przygotowaną
przez Ciebie Paczkę.
* Pamiętaj, że jesteś jedynym darczyńcą dla rodziny - po wybraniu jej przez Ciebie nikt inny nie
będzie przygotowywał dla niej pomocy.  
* Nie musisz zakupić wszystkich rzeczy z listy. Pamiętaj jednak, że wybierając rodzinę decydujesz
się w pierwszej kolejności zaspokoić 3 najważniejsze potrzeby, które rodzina wymieniła w opisie.
Zwróć jednak uwagę, że wszystkie wymienione rzeczy są dla rodziny bardzo ważne.
* Rzeczy, które podarujesz rodzinie powinny być dla niej prezentem. Mogą, ale nie muszą być nowe.
Jeśli będą to rzeczy używane - niech będą zadbane. Paczka przygotowywana jest z myślą o drugim
człowieku – jest jak prezent. Przygotuj paczkę tak, by osoby, których nią obdarujesz poczuły sie
naprawdę wyjątkowo. 
* Paczki powinny być podzielone na kilka poręcznych, niezbyt ciężkich pudeł. Zapakowanie w
reklamówki czy worki foliowe nie wchodzi w grę.  
* Każde pudło powinno być opisane kodem rodziny oraz opatrzone numerem. Pudła należy  numerować
według klucza, np. 1 z 5, 2 z 5 itd.  
* W paczce powinny znaleźć się suche i trwałe artykuły spożywcze. Prosimy, aby nie pakować do
pudeł produktów, które łatwo ulegają uszkodzeniu, wylaniu, rozgnieceniu. 
* Aby prezent nabrał świątecznego charakteru można owinąć pudła świątecznym papierem! Warto też
dodać kilka słów od siebie dla rodziny – chociażby na świątecznej kartce czy w liście. 

6. Pokażmy skalę działania SZLACHETNEJ PACZKI…

… w trakcie Finału w magazynach będziemy zbierali informacje o wartości paczki i liczbie osób
zaangażowanych w jej przygotowanie. W czasie wizyty w magazynie wypełnij kartkę dotyczącą
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przygotowania paczki i wrzuć do pudełka. Badanie jest anonimowe, a jego wynik analizowany będzie
jedynie w zbiorczym zestawieniu. 

Razem zmieniamy świat na lepsze!


