
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie LDZ-1906-508191

Dlaczego to takie ważne? To niepowtarzalny identyfikator rodziny, który wykorzystasz m.in.
do oznaczenia przygotowanych prezentów. 

1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę

Adres: Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Trybunalski

Daty i godziny otwarcia: 12.12.2015 - Sobota 9:00-20:00
13.12.2015 - Niedziela 10:00-18:00

Kontakt: Lider Rejonu - Oskar Kuliński, nr tel. 503 418 847

Wskazówki dojazdu: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Budynek A.
Wejście do magazynu będzie dobrze oznaczone.

2. Opis rodziny

Pani Marzena(32 l.) samotnie wychowuje trójkę dzieci Oliwię(11 l.), Patryka(6 l.) i Amelię(22
miesiące). Rodzina wcześniej radziła sobie samodzielnie. Obecnie mieszka na 3 piętrze w starej
kamienicy. Niestety 5 miesięcy temu mąż pani Marzeny został napadnięty i pobity na ulicy w skutek
czego zmarł w szpitalu. Pani Marzena bardzo ciężko to przeżyła. Po śmierci męża musiała
zrezygnować z pracy. Obecnie cały swój czas poświęca dzieciom, chcąc chociaż trochę zastąpić im
zmarłego ojca. Dodatkowo miesiąc po śmierci męża u jej sąsiadów wybuchł pożar w skutek czego
wszystkie mieszkania zostały zalane. Mieszkanie ogrzewane jest starym piecykiem węglowym. Rodzina
obecnie utrzymuje się z zasiłku w wys. 791 zł. i zasiłku rodzinnego w wys. 291 zł. Po odliczeniu
kosztów rodzina na życie ma 67 zł miesięcznie. Niestety dzieciom nie należy się renta po zmarłym
ojcu.  Pani Marzena dorabia jako kucharka w domu. W kuchni potrafi przyrządzić coś z niczego. Niestety
w jej starej kuchence działa tylko 1  palnik i nie ma piekarnika. Do najważniejszych potrzeb rodziny
należy kuchenka gazowa. Rodzina potrzebuję także ubrań dla dzieci i artykułów spożywczych.

3. Potrzeby rodziny

kuchenka gazowa W starej kuchence p. Marzeny działa tylko 1
palnik. Często dorabia jako kucharka w
domu, niestety na 1 palniku i bez piekarnika
jest to trudne.

Ubrania i żywność Niestety te artykuły zabierają
największą część budżetu domowego.

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

Kasza, Cukier, Makaron, Olej, Ryż, Mąka, Dżem

Inne produkty żywnościowe: mleko w kartonach
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- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący,
Płyny czyszczące

Artykuły dziecięce: Pieluszki  od 4 do 9 kg

- Obuwie

Oliwia

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: .

Rozmiar: 34-35

Uwagi:

Patryk

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria:

Rozmiar: 16

Uwagi:

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Kołdra, Poduszka

Brakujące sprzęty: Piecyk węglowy. Stary jest przepalony i grozi pożarem.

- Inne potrzeby

Piecyk węglowy. Stary jest przepalony i grozi pożarem.

- Specjalne upominki

P. Marzena - bielizna/perfumy ; Oliwia - perfumy ; Patryk -pistolet zabawka, Amelka chodzik.

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

E-mail: tobiasznowakowski12@gmail.com

Telefon: 786215322, 786215322
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- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Oskar Kuliński

5. Jak jeszcze możemy Ci pomóc? Przekazujemy praktyczne wskazówki w przygotowaniu paczki. 

* Paczki możesz 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
są używane – niech będą zadbane. Paczka przygotowywana jest z myślą o drugim człowieku – jest
jak prezent. Przygotuj  paczkę tak, by podniosła poczucie własnej wartości u obdarowanych przez Ciebie
osób.
* Paczki powinny być podzielone na kilka, poręcznych, niezbyt ciężkich pudeł, prosimy nie dostarczać
do magazynu produktów zapakowanych w reklamówki czy worki foliowe. Należy pamiętać, że w
większości magazynów nie będzie sprzętu do transportu przygotowanych paczek - będą one noszone
ręcznie siłami Drużyny SZLACHETNEJ PACZKI.
* Każde pudło i inne pakunki powinny być opisane kodem rodziny oraz opatrzone numerem, pudła i pakunki
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. Aby cała Polska mogła na żywo śledzić wyniki SZLACHETNEJ PACZKI…

… w trakcie finału w magazynach będziemy wybierali informacje o wartości paczki i liczbie osób
zaangażowanych w jej przygotowanie. Jednak nie uda nam się to bez Waszego wsparcia. Możecie sprawić,
że przekazywane w świat wyniki będą prawdziwe i będą cieszyły całą Polskę. Prosimy – w czasie
wizyty w magazynie wypełnij kartę i wrzuć do pudełka. Badanie jest anonimowe, a jego wynik analizowany
będzie jedynie w zbiorczym zestawieniu.

7. Jeśli chcesz, możesz docenić też rodzinę medalem za waleczność

Więcej informacji o tej formie mądrej pomocy dla rodziny, znajdziesz po zalogowaniu do systemu Paczki w
zakładce "Darczyńca -> Komu robię paczkę".
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Razem zmieniamy świat na lepsze!


