PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY
Rodzina o kodzie SLA II-1970-528411
Dlaczego to takie ważne? To niepowtarzalny identyfikator rodziny, który wykorzystasz m.in.
do oznaczenia przygotowanych prezentów.
1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę
Adres:

ul. Zamenhofa 5
43-200 Pszczyna

Daty i godziny otwarcia: 09.12.2016 Piątek 14:00-17:00
10.12.2016 Sobota 9:00-17:00
11.12.2016 Niedziela 9:00-13:00
Kontakt:

Lider Rejonu - Dorota Zywert, tel. 662129325

Wskazówki dojazdu:

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 Specjalnych - w sąsiedztwie Powiatowego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.

2. Opis rodziny
Pani Renata (42 l.) i pan Zbigniew (37 l.) razem z pięcioletnim Bartoszem i dziewięcioletnim Kubą
mieszkają w czteropokojowym mieszkaniu na piętrze domu, którego parter zajmują dziadkowie chłopców.
Cztery lata temu pan Zbigniew uległ wypadkowi w pracy, przez co przechodził długą rehabilitację i
szereg operacji. Niedawno dopiero zaczął czuć się dobrze. Ostatnio pani Renata pracowała przez pięć
lat w firmie, lecz potem zajęła się wychowywaniem dzieci. Obecnie pani Renata nie może pracować z
powodu choroby kręgosłupa. Sytuację rodziny ratuje dodatek 500+ wypłacany na obu chłopców. Po
odjęciu kosztów utrzymania, na jednego członka rodziny przypada mniej niż 200 zł. Nie starcza nawet
na wszystkie leki dla pani Renaty. Przez cztery lata rodzina walczyła o zdrowie pana Zbigniewa. Dzięki
ośmiogodzinnym operacjom, podczas których rodzina bardzo martwiła się o głowę rodziny, udało się w
miarę powrócić do zdrowia. Pan Zbigniew będzie miał nie do końca sprawną rękę, jednak nadal liczy
na zatrudnienie. W rodzinie panuje miłość, jednak rodzice martwią się, czy zdołają w zdrowiu
wychować dzieci, które są jeszcze przecież małe. Rodzinie nie udało się kupić łóżka dla Kuby,
który powinien spać już osobno. Ponadto chłopcy potrzebują kurtek i butów na zimę, bo teraz szybko
rosną, a że mają różne sylwetki, Bartek nie może nosić rzeczy po starszym bracie.
3. Potrzeby rodziny
łóżko

chłopcy śpią w dwuosobowym łóżku, a
rosną i się nie mieszczą

kurtki

chłopcy szybko rosną, nie mają nic na
zimę

buty

chłopcy szybko rosną, nie mają nic na
zimę

- Żywność trwała:
Jakich produktów żywnościowych
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potrzebuje rodzina:

Herbata, Kawa

- Środki czystości
Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:
- Odzież
Jakub
Rodzaj odzieży:

zimowa

Kategoria:

kurtka

Rozmiar:

140

Sylwetka:

szczupła

Uwagi:
Bartosz
Rodzaj odzieży:

zimowa

Kategoria:

kurtka

Rozmiar:

130

Sylwetka:

puszysta

Uwagi:
- Obuwie
Jakub
Rodzaj obuwia:

zimowe

Kategoria:

buty

Rozmiar:

35

Uwagi:
Bartosz
Rodzaj obuwia:

zimowe

Kategoria:

buty

Rozmiar:

33

Uwagi:
- Pomoce szkolne

Proszek do prania, Płyny czyszczące
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Inne:

kolorowanki dla obu chłopców, ciastolina, by nie brudzić im
rąk.

- Wyposażenie mieszkania
Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Kołdra, Pościel

Inne:

Kołdra i pościel przydałyby się dla chłopców.

Brakujące sprzęty:

łóżko dla Kuby

- Inne potrzeby
Puzzle, pomagają w nauce, rozwoju Bartka
- Specjalne upominki
piłka do nogi, klocki LEGO
4. Osoby opiekujące sie rodziną
- Wolontariusz opiekun rodziny
E-mail:

koanina@gazeta.pl

Telefon:

793806862

Preferowana forma kontaktu:

Wiadomości e-mailowe sprawdzam raczej wieczorami, jeśli chodzi o
kontakt telefoniczny - do 20.

- Lider Rejonu
Imię i nazwisko:

Dorota Zywert

5. Mamy dla Ciebie kilka wskazówek, ważnych w przygotowaniu Paczki.
* Paczki możesz dostarczyć wyłącznie do tego magazynu, z którego wybrana została rodzina. Wyjątkiem
jest sytuacja, kiedy wybierzesz rodzinę z innego województwa, wtedy możesz dostarczyć paczkę do
Magazynu Zastępczego znajdującego się w Twoim województwie (dane adresowe zamieszczone są na stronie
wyboru rodziny).
* Pamiętaj, że po wybraniu przez Ciebie rodziny nikt inny nie będzie już dla niej przygotowywał
paczki.
* 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.
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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.
* 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. 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 Twojego wsparcia. Możesz sprawić,
że przekazywane w świat wyniki będą prawdziwe i ucieszą 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.

Razem zmieniamy świat na lepsze!

