PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY
Rodzina o kodzie MAZ-2983-563111
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:

Warszawska 27
96-320 Mszczonów

Daty i godziny otwarcia: 09.12.17 Sobota 09:00-19:00
10.12.17 Niedziela 09:00-18:00
Kontakt:

Lider rejonu Monika Kubiak 515070297

Wskazówki dojazdu:

Wjazd od ulicy szkolnej, parter szkoly ( szatnia)

2. Opis rodziny
Pani Edyta (37 l.) jest samotną matką i wychowuje czwórkę dzieci- Przemka (18 l.), Patryka (13 l.),
Fabiana (8 l.) oraz Kordiana (6 l.) Rodzina od początku nie była rodziną "z obrazka". Pani Edyta oraz
jej były mąż mieli problemy z alkoholem. W pewnym momencie Pani Edyta zdała sobie sprawę z
nieciekawej sytuacji swojej rodziny i opuściła męża wraz z dziećmi. Pani Edyta po dłuższym czasie
poznała kolejnego partnera u którego zamieszkała z dziećmi i urodziła najmłodszych synów.
Zaciągnęła kredyt aby doprowadzić ówczesny dom do ładu i porządku. Niestety drugi partner również
okazał się osobą z nałogiem. Pani Edyta wróciła do rodzinnej miejscowości. Po dłuższych
perypetiach związanych z opieką nad dziećmi Pani Edyta po 2 latach odzyskała swoje najmłodsze dzieci
z domu dziecka. Obecnie rodzina mieszka w domu z jednym pokojem oraz kuchnią i łazienką. Pani Edyta
pozostaje bez pracy stałej, ze względu na najmłodsze dzieci nie może znaleźć stałej pracy w
dogodnych godzinach, dodatkowo najstarszy syn Pani Edyty jest nieodpowiedzialny i nie może ona na nim
polegać. Rodzina utrzymuje się głównie dzięki wsparciu programu 500 + oraz dzięki zasiłkowi
rodzinnemu. Łącznie otrzymują 2579zł. Po odliczeniu wszystkich kosztów leczenia oraz utrzymania domu
na jednego członka rodziny miesięcznie przypada 407 zł. Pani Edyta jest osobą, która walczy o
szczęśliwe życie dla swoich dzieci. Przeszła przez kilka kursów podnoszących jej kwalifikacje, m.in.
operator wózka widłowego, kasa fiskalna, opieka nad osobami starszymi. Kiedy tylko może chwyta dorywcze
prace w ogrodnictwie oraz jako sprzątaczka. Pani Edyta cieszy się, że wygrała walkę o najmłodszych
synów. Chłopcy lubią sport i uczęszczają na treningi. Priorytetem rodziny są dwa materace dla
dwóch synów, które staną w wyremontowanym strychu domu. Obecnie dzieci śpią razem z matką w jednym
łóżku a jeden z synów na rozkładanej polówce.
Bardzo ważne dla rodziny są ubrania i obuwie dla dzieci, które wyrosły z tych z poprzedniego roku.
3. Potrzeby rodziny
Materace

Dzieci śpią w jednym łóżku z Matką a
jeden z synów na rozkładanej co noc
polówce
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Obuwie

Dzieci wyrosły z obuwia zimowego i obecnie
Pani Edyty nie stać na zakup nowego.

Ubrania

Dzieci wyrosły z ubrań zimowych i obecnie
Pani Edyty nie stać na zakup nowych.

- Żywność trwała:
Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

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

Inne produkty żywnościowe:

płatki kukurydziane ub inne śniadaniowe, mleko w kartonie, kakao

- Środki czystości
Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

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

Inne:

płyn do płukania

- Odzież
Fabian
Rodzaj odzieży:

przejściowe

Kategoria:

spodnie

Rozmiar:

130/135

Sylwetka:

szczupła

Uwagi:
Kordian
Rodzaj odzieży:

przejściowe

Kategoria:

spodnie

Rozmiar:

125/130

Sylwetka:

szczupła

Uwagi:
Patryk
Rodzaj odzieży:

przejściowe

Kategoria:

spodnie/bluza

Rozmiar:

173/ S

Sylwetka:

szczupły
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Uwagi:
- Obuwie
Fabian
Rodzaj obuwia:

zimowe

Kategoria:

trapery

Rozmiar:

wkładka 22cm

Uwagi:
Kordian
Rodzaj obuwia:

zimowe

Kategoria:

trapery

Rozmiar:

wkładka 20 cm

Uwagi:
Patryk
Rodzaj obuwia:

zimowe

Kategoria:

trapery

Rozmiar:

wkładka 26cm

Uwagi:
- Pomoce szkolne
Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

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

- Wyposażenie mieszkania
Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel, Poduszka

Inne:

ścierki do kuchni

Brakujące sprzęty:

dwa materace pojedyncze, by dzieci miały gdzie spać w pokoju,
który szykuje dla nich Pani Edyta.

- Inne potrzeby
Opiekacz do kanapek
- Specjalne upominki
Fabian: świecące buty, Patryk- głośnik bezprzewodowy, Kordian: głośnik bezprzewodowy, Edyta:
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perfumy,
Potrzeby, które nie są rzeczami
Praca dla Pani Edyty oraz dla jej najstarszego Syna. Pani Edyta chciałaby też, aby jej najstarszy syn
się usamodzielnił.
4. Osoby opiekujące sie rodziną
- Wolontariusz opiekun rodziny
E-mail:

karolinar21@gmail.com

Telefon:

690880789, 690880789

- Lider Rejonu
Imię i nazwisko:

monika kubiak

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.
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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!

