
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY
Rodzina o kodzie LDZ-992-025681

1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę

Adres: ul. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Trybunalski

Daty i godziny otwarcia: 8.12. godz. 9 - 20
9.12. godz. 10 - 18

Kontakt: 785501514

Wskazówki dojazdu: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Tryb., Budynek A.

2. Opis rodziny

Pan Andrzej (56 l.) wraz z panią Małgorzatą (52 l.) wychowują trójkę uroczych córek: Wiktorię (6
l.), Patrycję (12 l.) oraz Anię (9 l.). Rodzina jest bardzo związana ze sobą. Trudna sytuacja
nastała, gdy pani Małgorzata pozostała bez jakiegokolwiek dochodu. Natomiast pan Andrzej jest na
rencie. Utrudnienie w znalezieniu pracy stanowi wiek pani Małgorzaty. Źródłem utrzymania rodziny jest
renta pana Andrzeja (720 zł) oraz jego zasiłek pielęgnacyjny (150 zł), co stanowi łącznie 870 zł
miesięcznie. Jednak po odliczeniu kosztów mieszkania (440 zł), zostaje im 86 zł na osobę. Ponadto od
trzech lat pan Andrzej spłaca kredyt (miesięczna rata wynosi 150 zł). Brakuje  pieniędzy na podstawowe
potrzeby. Pani Małgorzata dokłada wielu starań w znalezieniu pracy. Odwiedza zakłady pracy, przegląda
ogłoszenia. Najbardziej ucieszyliby się z produktów żywnościowych oraz odzieży , której  brakuje w
tak licznej rodzinie i łóżka dla dziewczynek, gdyż obecnie śpią razem na jednym.

Uwaga: dla zachowania anonimowości, imiona członków rodziny mogły zostać zmienione

3. Potrzeby rodziny

artykuły spożywcze, odzież  oraz łóżko.

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

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

- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

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

- Odzież

Ania 

Rodzaj odzieży: zimowa

Kategoria: kutka

Rozmiar: 136 cm

Typ budowy: szczupły
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Uwagi: kolor niebieski

Patrycja

Rodzaj odzieży: zimowa

Kategoria: kutka

Rozmiar: 145 cm

Typ budowy: szczupły

Uwagi: kolor różowy

Wiktoria

Rodzaj odzieży: zimowa

Kategoria: kutka

Rozmiar: 126 cm

Typ budowy: szczupły

Uwagi: kolor fioletowy

- Obuwie

Ania

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: kozaki

Rozmiar: 35

Uwagi: kolor niebieski

Patrycja

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: kozaki

Rozmiar: 37

Uwagi: kolor różowy

Wiktoria

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: kozaki

Rozmiar: 20/21

Uwagi: kolor fioletowy

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?
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Zeszyty, Bloki, Kredki, Farbki, Plastelina, Papier kolorowy,
Nożyczki, Klej, Piórnik, Plecak, Przybory do pisania

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Kołdra, Koc, Łóżko

Inne: Łóżko piętrowe dla dziewczynek,aby każda mogła spać osobno.
Komoda na ubrania dziewczynek,ponieważ obecna jest stara i
zniszczona. 

Brakujące sprzęty: lodówka - obecna jest w fatalnym stanie.

- Specjalne upominki

Wiktoria- lalki
Patrycja i Ania- telefon komórkowy, może być używany.

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

E-mail: krystynarybak@amorki.pl

Telefon: 781165027, 781165027

- Lider rejonu

Imię i nazwisko: Oskar Kuliński

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 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, ale 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
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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!

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!


	Strona 1

