
 

 

 

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY
Rodzina o kodzie LDZ-671-414049

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 - Oskar Kuliński, 503 418 847

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

2. Opis rodziny

Pani Agnieszka (37 l.) samotnie wychowuje sześcioro dzieci: Klaudię (15 l.), Jakuba (13 l.), Wiktorię
(10 l.), Nikolę (7 l.), Maję (3 l.) oraz Amelię (8 miesięcy). Sytuacja rodziny uległa pogorszeniu,
kiedy Panią Agnieszkę zostawił mąż. Rodzina aktualnie zajmuje wynajęte mieszkanie, które składa
się z dwóch pokoi, łazienki i kuchni. Miesięczny dochód rodziny składa się z zasiłku rodzinnego
(840 zł.), stypendium socjalnego (118 zł.) oraz alimentów (1000 zł.), co po odjęciu kosztów
mieszkania (488 zł.) daje 210 złotych na jednego członka rodziny.  Pani Agnieszka, która aktualnie
pozostaje bez pracy ze względu na wychowanie Amelki, stara się dorabiać opiekując się dziećmi.
Autorytetem dla młodszego rodzeństwa jest najstarsza Klaudia, która opiekuje się rodzeństwem. Jak
podkreśla Pani Agnieszka, dzieci często bardziej liczą się ze zdaniem Klaudii, która sama siebie
określa "ojcem rodziny". Główną potrzebą rodziny w tym momencie jest pralka, ponieważ aktualnie
korzystają z pożyczonej i nie posiadają własnej. Pani Agnieszka prosi również o żywność oraz
środki czystości, tak przydatne przy takiej ilości dzieci.

3. Potrzeby rodziny

pralka Aktualnie rodzina nie posiada własnej,
korzysta z pożyczonej.

żywność Bardzo ważna przed nadchodzacą zimą.

środki czystości Przydatne przy takiej ilości dzieci.

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

Mąka, Cukier, Olej

Produkty dla niemowląt: płatki, kakao

- Środki czystości

Jakich środków czystości
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potrzebuje rodzina: Proszek do prania, Szampon, Pasta do zębów, Mydło/żel myjący

Artykuły dziecięce: pampersy Dada 7-18 miesięcy, chusteczki nawilżane

- Odzież

Klaudia

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: kurtka

Rozmiar: M

Sylwetka:

Uwagi:

Jakub

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: kurtka

Rozmiar: M

Sylwetka:

Uwagi:

- Obuwie

Nikola

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: kozaki

Rozmiar: 35

Uwagi:

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

Zeszyty, Bloki, Papier kolorowy

- Wyposażenie mieszkania

Brakujące sprzęty: Rodzina aktualnie potrzebuje pralki, ponieważ poprzednia się
zepsuła i Pani Agnieszka aktualnie korzysta z pożyczonej.
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- Inne potrzeby

Pani Iwona aktualnie posiada zepsuty telefon komórkowy i ciężko się z nią skontaktować. Przy
szóstce dzieci posiadanie sprawnego telefonu jest konieczne.

- Specjalne upominki

lalki dla Majki i Nikoli, łyżworolki dla Klaudii, buty dla Kuby,torba do szkoły dla Wiktorii, zabawka
interaktywna dla Amelki.

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

E-mail: karolina_cubala@wp.pl

Telefon: 570209756, 570209756

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Oskar Kuliński

5. Wskazówki do przygotowania Paczki:

Zakupy do paczki możesz zrobić w MAKRO:

Partnerem SZLACHETNEJ PACZKI jest MAKRO. W halach MAKRO znajdziesz produkty, których potrzebuje wybrana
rodzina. Aby zrobić zakupy wystarczy zeskanować przy wejściu poniższy kod kreskowy. Adresy hal na
www.makro.pl

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
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
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są używane,  zawsze przygotowane z myślą o drugim człowieku. Przygotuj więc paczkę tak, by
podniosła poczucie własnej wartości u obdarowanych przez Ciebie osób.

Praktyczne wskazówki:

* 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 świątecznym papierem

Razem zmieniamy świat na lepsze!


