
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie OPO-2856-562099

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: Pasternik 1A
48-250 Głogówek

Daty i godziny otwarcia: 09.12.2017 Sobota 16.00 - 20.00
10.12.2017 Niedziela 08.00 - 18.00

Kontakt: 603481355 - Ela Pliszczak, Lider Rejonu

Wskazówki dojazdu: W pobliżu magazynu znajduje się Park. Trzeba równolegle do parku zjechać
lekko w dół następnie delikatnie odbić w prawo. Są oznaczenia :)

2. Opis rodziny

Pani Ewa (32 l.) wraz z mężem Robertem (35 l.) wychowują syna Łukasza (9 l.) oraz córkę Anię (7
l.). W domu mieszka także mama pani Ewy - Monika (62 l.). Trudna sytuacja zaczęła się kilka lat temu z
powodu zaciągnięcia kredytu na kwotę 35 000 zł na remont domu, część kredytu przeznaczyła na
bieżące utrzymanie rodziny. Pani Ewa obecnie jest bezrobotna, gdyż opiekuje się dziećmi. Dorywczo
podejmuje pracę u gospodarzy na wsi aby wspomóc domowy budżet. Rodzina jest na utrzymaniu pana Roberta
który zarabia najniższą krajową 1 459 zł netto miesięcznie. Swoje wsparcie duchowe i finansowe dla
rodziny udziela także mama pani Ewy - Barbara. Dzięki wsparciu z programu "Rodzina 500 Plus" rodzina
środki przeznacza na utrzymanie dzieci, odzież a także obuwie, dzieci szybko rosną więc i potrzeby
są duże. Miesięczna rata kredytu, który zaciągnęli wynosi 1 200 zł, a wydatki związane z
utrzymaniem mieszkania sięgają 621 zł miesięcznie. Pani Ewa wraz z mężem, aby móc wyżywić dzieci,
zalegają również z podatkiem za dom oraz opłatą za wywóz śmieci na kwotę około 1 000 zł. W
związku z trudną sytuacją finansową, rodzina powoli radzi sobie z płatnościami kolejnych rat kredytu
i w chwili obecnej potrzebuje wsparcia. Rodzina otrzymuje także pomoc z zewnątrz w postaci zasiłku
rodzinnego 248 zł. Po odliczeniu wszystkich wydatków dochód na jednego członka rodziny wynosi 361,20
zł. Zaspokojenie potrzeb dzieci i stworzenie im warunków do prawidłowego rozwoju jest dla pani Ewy i
pana Roberta priorytetową sprawą, ale bardzo trudną do osiągnięcia. Największym marzeniem rodziny
jest wspólny wyjazd na wakacje oraz szybka spłata zadłużenia. Członkowie rodziny darzą się
wzajemnie szacunkiem, wsparciem i życzliwością, dzięki temu odnajdują radość w życiu.
Najważniejszymi potrzebami dla rodziny pani Ewy są: Materac 160x200 do łóżka, żywność trwała oraz
artykuły szkolne. Niestety pani Ewy nie stać na zakup nowego materaca do łóżka. Rodzina będzie
bardzo wdzięczą za każdą okazaną pomoc oraz za to że ktoś o nich pamięta.

3. Potrzeby rodziny

Materac 160x200 do łóżka Dziś nie stać nas na zakup materacu, a
aktualny nie nadaje się do dalszego
użytkowania, materiał jest przetarty i
sprężyny wychodzą na zewnątrz.
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Artykuły szkolne Bardzo dużo tych artykółów potrzeba dla
dzieci do szkole, i nie jesteśmy w stanie
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sprostać wszystkim wymaganiom.

Żywność trwała Na pewno nie zmarnuje się i będzie
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sporzyta przez wszystkich członków
rodziny, dzięki czemu bedziemy mogli
zaoszczędzić i zapłącić kolejną ratę
kredytu.
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- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

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

Inne produkty żywnościowe: Mleko UHT, płatki do mleka, kakao, 

- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

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

- Odzież

Ewa

Rodzaj odzieży: zimowa

Kategoria: kurtka

Rozmiar: 48

Sylwetka: normlana

Uwagi: kolor obojętny 

Robert

Rodzaj odzieży: zimowa

Kategoria: kurtka

Rozmiar: XXL

Sylwetka: normalna

Uwagi: czarna / szara

- Obuwie

Ania

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: kozaki

Rozmiar: 35

Uwagi: różowe, na rzepy albo zasuwak

Łukasz

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: trapery

Rozmiar: 38
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Uwagi: czarne lub szare, na rzepy

Ewa

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: kozaki

Rozmiar: 42

Uwagi: kolor obojętny

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

Zeszyty, Farbki, Papier kolorowy, Plecak, Bloki, Klej, Nożyczki,
Przybory do pisania, Kredki, Plastelina, Piórnik

Inne: Mazaki/flamastry, kredki świecowe/pastelowe, bibuła

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Kołdra, Ręczniki

Inne: Materac o wymiarach 160x200 do łóżka może być sprężynowy.

- Inne potrzeby

Opał - węgiel, drzewo - każda ilość.

- Specjalne upominki

Ania - strój albo lalki z bajki "kraina lodu", Łukasz - zabawki o charakterze militariów (dla dzieci),
Monika - kosmetyki dla osób po 60 roku życia, Ewa - zestaw kosmetyków dla kobiet, Robert - zestaw
kosmetyków dla mężczyzn.

Potrzeby, które nie są rzeczami

Brak

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

E-mail: sumada-13@o2.pl

Telefon: 697499408, 697499408

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Elżbieta Pliszczak
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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
przygotowania paczki i wrzuć do pudełka. Badanie jest anonimowe, a jego wynik analizowany będzie
jedynie w zbiorczym zestawieniu. 

Razem zmieniamy świat na lepsze!


