
 

 

 

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY
Rodzina o kodzie LDZ-938-411566

1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę

Adres: Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Trybunalski

Daty i godziny otwarcia: 13.12.2014 – sobota 9:00-18:00
14.12.2014 – niedziela 10:00-18:00

Kontakt: Lider Rejonu - Katarzyna Kaźmierczak, nr tel. 693 614 968

Wskazówki dojazdu: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim.
Magazyn w tym samym miejscu jak w roku poprzednim.

2. Opis rodziny

Pan Marek (42 l.) jest samotnym ojcem czwórki dzieci: Bartłomieja (14 l.), Marcina (13 l.), Krzysztofa
(12 l.) i Dominiki (10 l.). Pan Marek sześć lat temu stracił pracę, czego przyczyną było odejście
żony. W tym czasie musiał zajmować się małymi dziećmi i schorowana matką. Jego żona nie
interesowała się sytuacją swojej rodziny. Jak Pan Marek mówi: "Zostawiła w nocy śpiące dzieci i
wyjechała z innym mężczyzną na drugi koniec Polski". Obecnie pozbawiona jest praw rodzicielskich i nie
utrzymuje żadnych kontaktów ze swoimi dziećmi. Obecnie Pan Marek otrzymuje wynagrodzenie w wysokości
1200 zł (pełny etat). Razem z zasiłkiem i alimentami łączny dochód rodziny wynosi 2308 zł. Po
odliczeniu kosztów utrzymania mieszkania (330 zł) miesięczny dochód na jednego członka rodziny wynosi
395,60 zł.  Pan Marek jest kochającym ojcem i pracowitym człowiekiem. Dba o dzieci, o dom, jego
otoczenie, a nawet stara się pomagać innym w miarę swoich możliwości. Ma stały kontakt ze szkołami
swoich dzieci, a szczególnie z nauczycielami z gimnazjum syna, który sprawia czasami problemy
wychowawcze. Pan Marek jest dumny ze swoich dzieci, uczy ich pracowitości i współdziałania między
sobą. Pomimo skromnych zarobków stara się odkładać pieniądze na remont domu. Często pomaga starszej
siostrze. Pan Marek szuka dodatkowych zajęć, czym poprawia ogólną sytuację finansową. Myśli o
zmianie pracy na lepiej płatną.  W rodzinie Pana Marka jest duże zapotrzebowanie na środki czystości.
Pan Marek marzy o elektrycznej maszynce do mięsa, bo jak sam mówi "stara na korbkę już nie daje rady",
kiedy robi pyszny smalec i pasztet dla siebie i swoich dzieci. Pan Marek chciałby również zmienić
drzwi wejściowe, które obecnie są w bardzo złym stanie.

3. Potrzeby rodziny

Środki czystości

Maszynka do mięsa P.Marek marzy o maszynce do mięsa,bo lubi
robić dzieciom smalec,pasztety...

Drzwi wejściowe Obecne są nieszczelne, stare, z pilśniowej
płyty.

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
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potrzebuje rodzina: Herbata, Mąka, Cukier, Olej, Dżem

- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

Proszek do prania, Szampon, Pasta do zębów, Mydło/żel myjący

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Kołdra, Koc, Poduszka, Pościel, Ręczniki

Brakujące sprzęty: Maszynka elektryczna do mięsa,
Mikser do wyrabiania ciast,
Pan Marek posiada ręczną maszynkę do mięsa, która jest już
mocno zniszczona. Marzy Mu się nowa maszynka elektryczna, która
skróci czas wyrobu smalcu i pasztetów. Mikser pozwoli na
zaangażowanie dzieci do wyrabiania ciast.

- Inne potrzeby

Węgiel na zimę,
Drzwi wejściowe

- Specjalne upominki

Sukienka dla córki (146cm), a dla chłopców zestaw do siatkówki plażowej- często o tym mówią.

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

E-mail: andrzej.koziel@op.pl

Telefon: 609502471

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Katarzyna Kaźmierczak

5. Jak zapakować paczkę

* Paczki można dostarczyć wyłącznie do tego magazynu, z którego wybrana została rodzina.
* Pamiętaj, że po wybraniu przez Ciebie rodziny nikt inny nie będzie już dla niej przygotowywał
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paczki.
* Nie musisz zaspokoić wszystkich potrzeb rodziny, zwróć jednak uwagę, że wszystkie wymienione rzeczy
są dla rodziny bardzo ważne. 
* Rzeczy, które podarujesz rodzinie powinny być dla niej prezentem. Nie muszą być one nowe, a jeśli
są używane,  zawsze przygotowane z myślą o drugim człowieku. Przygotuj więc paczkę tak, by
podniosła poczucie własnej wartości u obdarowanych przez Ciebie osób.

Wskazówki do przygotowania Paczki:
* paczki powinny być podzielone na kilka, poręcznych, niezbyt ciężkich pudeł, prosimy nie dostarczać
do magazynu produktów zapakowanych w reklamówki czy worki foliowe
* każde pudło powinno być opisane kodem rodziny oraz opatrzone numerem, pudła należy numerować
według klucza: np. 1 z 5, 2 z 5 itd.
* 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 kolorowym papierem

Gdzie możesz zrobić zakupy do Paczki:

Partnerem SZLACHETNEJ PACZKI jest MAKRO. Dzięki specjalnej karcie wstępu, możesz w sklepach MAKRO
zrobić zakupy tanio i sprawnie - wystarczy przy wejściu podać do zeskanowania poniższy kod kreskowy:

Dziękując za Twoje zaangażowanie w SZLACHETNĄ PACZKĘ, zapraszamy do ponownego spotkania przy
rozliczaniu formularza PIT. Przekaż swój 1% na Stowarzyszenie WIOSNA.

Razem zmieniamy świat na lepsze!


