
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie LDZ-846-592938

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: Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Trybunalski

Daty i godziny otwarcia: 08.12.2018 Sobota 9:00-18:00
09.12.2018 Niedziela 10:00-16:00

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

Wskazówki dojazdu: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Budynek A.

2. Opis rodziny

Pani Maria (77l.) to skromna kobieta, która zamieszkuje dom nie stanowiący jej własności wraz z synem
Adamem (53l.), który jest jej opiekunem.  Pani Maria kiedyś pracowała jako pielęgniarka, a następnie
podjęła pracę w Polskim Czerwonym Krzyżu. Po tym jak zaczęły się jej problemy zdrowotne z sercem,
kręgosłupem, oczami, zwyrodnieniem stawów oraz żołądkiem przeszła na emeryturę. 18 lat temu
straciła jednego z synów, który zmarł na raka pęcherza. Bardzo mocno tą sytuację przeżyła. Pani
Maria ma orzeczony stopień niepełnosprawności w stopniu znacznym, w związku z czym jej syn Adam
zrezygnował z pracy i został prawowitym opiekunem Pani Marii. Dom, który zamieszkują nie stanowi ich
własności i wymaga gruntownego remontu. Warunki życia są bardzo trudne. W domu jest tylko piec w
kuchni mający za zdanie ogrzać wszystkie pomieszczenia,  nie ma łazienki ani toalety. "Wygódka"
znajduje się na zewnątrz. Schorzenia Pani Marii spowodowały, iż bardzo schudła. Obecnie waży tylko
36 kg i nie może przytyć. Ciągle jest jej zimno. Rodzina utrzymuje się z emerytury Pani Marii oraz
zasiłku opiekuńczego. Po odliczeniu kosztów na wydatki związane z utrzymaniem domu oraz niezbędne
leki na jednego członka rodziny pozostaje  492 zł. 
 Pani Maria i Pan Adam radzą sobie na miarę swoich możliwości. Żyją bardzo skromnie i wstydzą się
prosić o pomoc. Najważniejszą wartością w ich życiu była zawsze pomoc i uczciwość. Panią Marię
mocno wspiera syn Adam. Mogą liczyć tylko na siebie. Do najważniejszych potrzeb Pani Marii i Pana Adama
należy węgiel na opał, by przetrwać w cieple nadchodzącą zimę. Pani Maria marzy o parowarze lub
garnku do gotowania na parze co jest bardzo ważne ze względu na jej dolegliwości żołądkowe. Rodzina
byłaby również wdzięczna za odzież. Pozwoli im to zaoszczędzić na inne potrzeby. 

3. Potrzeby rodziny

opał na zimę - węgiel by przetrwać zimę w cieple

parowar lub garnek do gotowania na parze ze względu na dolegliwości Pani Marii

odzież to pozwoli na zaoszczedzenie pieniążków
na inne potrzeby

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
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potrzebuje rodzina: Herbata, Cukier, Kawa, Olej

Inne produkty żywnościowe: kawa sypana ASTRA w ziarnach, ziemniaki, marchew

- 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

- Odzież

Maria

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: rajstopy

Rozmiar: s

Sylwetka: bardzo szczupła

Uwagi: Pani waży tylko 36 kg

Maria

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: skarpety

Rozmiar: s

Sylwetka: bardzo szczupła

Uwagi:

Maria

Rodzaj odzieży: zimowa

Kategoria: bluza polarowa

Rozmiar: s

Sylwetka: bardzo szczupła

Uwagi:

Maria

Rodzaj odzieży: zimowy 

Kategoria: sweter

Rozmiar: s

Sylwetka: bardzo szczupła
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Uwagi:

Adam

Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: spodnie dresowe

Rozmiar: 120 cm w pasie

Sylwetka: krępa, 120 w pasie

Uwagi: dresy bawełniane nogawki z ściągczami 

Adam

Rodzaj odzieży: zimowy

Kategoria: płaszcz

Rozmiar: klatka 140 cm, pas 120 cm, długośćękawa 62 cm, długośc płaszcza 97 cm
r

Sylwetka: krępa

Uwagi:

- Obuwie

Maria

Rodzaj obuwia: zimowe 

Kategoria: ciapcie ciepłe

Rozmiar: 39

Uwagi: brak

- Wyposażenie mieszkania

Brakujące sprzęty: małe radio z odtwarzaczem cd
parowar lub garnek do gotowania potraw na parze

- Specjalne upominki

Pani Maria - ciepłe ciapcie na zimę - rozmiar 39
Pan Adam - radio z odtwarzaczem cd

- Inne potrzeby

Wizyta u okulisty dla Pani Marii i odpowiednie okulary.
Węgiel - chociażby tona, choć na ogrzanie domu w okresie zimowym potrzebne są 3 tony.
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4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

Imię i nazwisko: Jacek Janus

E-mail: swarpas@wp.pl

Telefon: 694789919

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Oskar Kuliński

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!


