PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY
Rodzina o kodzie SLA-3340-566776
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:

ul. Bojkowska 20A
44-100 Gliwice

Daty i godziny otwarcia: 9.12.2017 Sobota 9:00 - 18:00,
10.12.2017 Niedziela 9:00 - 17:00.
Kontakt:

Lider Rejonu - Anna Błażyca, nr tel. 502 934 068

Wskazówki dojazdu:

Magazyn znajduje się w Liceum Ogólnokształcącym FILOMATA w Gliwicach.

2. Opis rodziny
Pani Elżbieta (37 l.) wraz z mężem Andrzejem (42 l.) mieszkają z synem - Mateuszem (12 l.) oraz
córką Wiktorią (8 l.). Andrzej choruje na cukrzycę od 4 roku życia. Od 5 lat nie pracuje, gdyż ma
orzeczoną niepełnosprawność. Pani Elżbieta pozostaje bez pracy od 1,5 miesiąca gdyż pracodawca nie
przedłużył jej umowy o pracę. Rodzina obecnie utrzymuje się tylko dzięki zasiłkowi rodzinnemu pani
Elżbiety (242 zł), zasiłkowi pielęgnacyjnemu Andrzeja (153 zł), świadczeniom wynikającym z programu
500+ (500 zł) oraz dzięki pomocy finansowej i materialnej ojca pana Andrzeja. Po odliczeniu kosztów
utrzymania i leków rodzinie nie pozostaje prawie nic. Małżeństwo jest bardzo dumne ze swoich dzieci.
Mateusz lubi grać z kolegami w piłkę nożną, a w przyszłości pragnie zostać policjantem, z kolei
Wiktoria lubi tańczyć, śpiewać i malować, a w przyszłości pragnie zostać strażakiem.
Najważniejszymi potrzebami rodziny są zwykłe, codzienne produkty, na które często rodzinie brakuje
pieniędzy, dlatego dla pana Andrzeja i pani Elżbiety szczególnie ważne są żywność i materiały
szkolne dla dzieci. Bardzo ważne dla rodziny jest też obuwie.
3. Potrzeby rodziny
Żywność
Materiały szkolne

Potrzebne Mateuszowi i Wiktorii.

Obuwie

Dzieci szybko rosną i zużywają.

- Żywność trwała:
Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

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

Produkty dla niemowląt:

-

Inne produkty żywnościowe:

Słodycze dla dzieci (dla Wiktorii z czekolad - tylko biała
czekolada - ze względu na alergię)

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY
Rodzina o kodzie SLA-3340-566776
- Środki czystości
Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący, Pasta do zębów,
Szampon, Szczoteczka do zębów

Inne:

Kapsułki do prania Ariel 3w1, mleczko do czyszczenia zlewów

- Odzież
Rodzaj odzieży:
Kategoria:
Rozmiar:
Sylwetka:
Uwagi:
- Obuwie
Wiktoria
Rodzaj obuwia:

buty jesienno-zimowe

Kategoria:

podwyższone za kostkę

Rozmiar:

33

Uwagi:
Mateusz
Rodzaj obuwia:

buty jesienno-zimowe

Kategoria:

trapery

Rozmiar:

37

Uwagi:
Elżbieta
Rodzaj obuwia:

buty zimowe

Kategoria:

za kostkę na zamek

Rozmiar:

37

Uwagi:
- Pomoce szkolne
Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?
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Papier kolorowy, Bloki, Klej, Kredki, Plastelina
- Wyposażenie mieszkania
Inne:

wersalka/sofa

- Specjalne upominki
Wiktoria - Słuchawki nauszne
Mateusz - Dron zabawkowy (np. w Biedronce to koszt ok 100 zł)
4. Osoby opiekujące sie rodziną
- Wolontariusz opiekun rodziny
E-mail:

arturfleger@gmail.com

Telefon:

600550932

- Lider Rejonu
Imię i nazwisko:

Anna Błażyca

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
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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!

