
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie WLP-1648-504422

Dlaczego to takie ważne? To niepowtarzalny identyfikator rodziny, który wykorzystasz m.in.
do oznaczenia przygotowanych prezentów. 

1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę

Adres: Przyjemskiego 35
63-900 Rawicz

Daty i godziny otwarcia: 12.12.2015 Sobota 9:00-19:00
13.12.2015 Niedziela 8:00-18:00

Kontakt: Lider Rejonu - Magdalena Lorek, nr tel. 796-331-395

Wskazówki dojazdu: Magazyn mieści się w Gimnazjum w Sierakowie imienia A. O. Przyjmy -
Przyjemskiego.
Wejście główne do szkoły.

2. Opis rodziny

Pani Katarzyna (31 l.) razem z partnerem panem Andrzejem (52 l.) wychowują razem syna pana Andrzeja –
Sławka (15 l.) i syna pani Katarzyny - Macieja (9 l.) oraz dwóch wspólnych synów: Krzysia (5 l.) i
kilkumiesięcznego Roberta.  Pani Katarzyna z Panem Andrzejem są razem od 7 lat. Początkowo Pani Kasia
zajmowała się domem i dziećmi, a Pan Andrzej pracował. Para zdecydowała się na kolejne dzieci,
jednak okazało się, że finansowe utrzymanie sześcioosobowej rodziny zaczyna przekraczać możliwości
Pana Andrzeja, na domiar złego mężczyzna stracił pracę. Na chwilę obecną pan Andrzej pracuje,
jednak nie jest to stałe zatrudnienie. Pani Kasia pozostaje bez zatrudnienia, zajmuje się domem oraz
dziećmi. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że rodzina posiada zadłużenie mieszkania oraz kredyt
zaciągnięty z powodu trudnej sytuacji finansowej. Mimo podejmowanych prób zmniejszenia zaległości
pieniężnych rodzina żyje, starając się "wiązać koniec z końcem" i nie powiększać swojego
zadłużenia. Warunki mieszkaniowe są trudne, rodzina zamieszkuje dwa pokoje. Mieszkanie wymaga remontu,
jednak pomimo trudnych warunków panuje w nim porządek oraz czystość. Dochód na osobę w rodzinie to
307 zł miesięcznie, z czego część przeznaczana jest na spłatę mieszkania i kredytu.  Zasobem
rodziny jest miłość w niej panująca, równe traktowanie wszystkich dzieci oraz zaangażowanie pana
Andrzeja w wychowanie dzieci. Rodzice starają się wpoić swoim pociechom zasady, którymi sami się
kierują: sumienność, zdobycie wykształcenia i dbania o rodzinę. Pan Andrzej jest osobą pracowitą, z
chęcią rozwijałby swoje umiejętności. Ponadto pani Katarzyna chciałaby ukończyć kurs kosmetologii
i podjąć w tym kierunku zatrudnienie.  Z racji trudności finansowych marzeniem rodziny byłby zakup
energooszczędnej lodówki, która jest niezbędna do przechowywania żywności,a której w domu nie ma
już od kilku lat. Kolejną potrzebą rodziny, której realizacja sprawiłaby dużo radości są buty na
okres zimowy oraz ciepła odzież, w której dzieci mogłyby chodzić do szkoły i czuć się komfortowo. 

3. Potrzeby rodziny

Lodówka brak lodówki od kilku miesięcy, ciągłe
psucie się żywność
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Spodnie dresowe dla dzieci brak odzieży dla dzieci, w której mógłby
chodzić do szkoły. Obecne są za krótkie.

Buty zimowe dla dzieci brak u dzieci butów na zimę z poprzednich
wyrosły. 

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

Cukier, Konserwy mięsne, Makaron, Olej, Ryż, Mąka

Produkty dla niemowląt: kaszki bobovita, pampersy DADA (biedronka)

- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

Mydło/żel myjący, Płyny czyszczące

Artykuły dziecięce: chusteczki nawilżające dla dziecka

- Odzież

Krzyś

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: spodnie dresowe

Rozmiar: 134

Sylwetka: szczupły

Uwagi:

Sławek

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: spodnie dresowe

Rozmiar: 170

Sylwetka: tęższy 

Uwagi: 90 cm w pasie

Maciej

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: spodnie dresowe

Rozmiar: 140

Sylwetka: szczupły
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Uwagi:

- Obuwie

Krzyś

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: buty

Rozmiar: 31

Uwagi:

Sławek

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: buty

Rozmiar: 40

Uwagi: za kostkę, kolor czarny, ciemny

Maciej

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: buty

Rozmiar: 35

Uwagi:

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

Zeszyty, Farbki, Bloki, Klej, Kredki

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Ręczniki

Brakujące sprzęty: Lodówka - szerokość 60 cm wysokość 200 cm 
Rodzina od miesięcy nie ma lodówki,wcześniej zakupili używaną
za 50 zł, jednak szybko przestała działać. Żywność bardzo
szybko się psuje. 

- Specjalne upominki

Rodzina najbardziej pragnie odzieży dla dzieci. Po dłuższej rozmowie pani Paulina ucieszyłaby się ze
storczyka w doniczce, a pan Mirosław z męskiej wody toaletowej, czy dezodorantu.  
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4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

E-mail: martadabek-88@o2.pl

Telefon: 886359847

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Magdalena Lorek

5. Jak jeszcze możemy Ci pomóc? Przekazujemy praktyczne wskazówki w przygotowaniu paczki. 

* Paczki możesz 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, 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. Należy pamiętać, że w
większości magazynów nie będzie sprzętu do transportu przygotowanych paczek - będą one noszone
ręcznie siłami Drużyny SZLACHETNEJ PACZKI.
* Każde pudło i inne pakunki powinny być opisane kodem rodziny oraz opatrzone numerem, pudła i pakunki
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 Waszego wsparcia. Możecie sprawić,
że przekazywane w świat wyniki będą prawdziwe i będą cieszyły 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.



PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie WLP-1648-504422

7. Jeśli chcesz, możesz docenić też rodzinę medalem za waleczność

Więcej informacji o tej formie mądrej pomocy dla rodziny, znajdziesz po zalogowaniu do systemu Paczki w
zakładce "Darczyńca -> Komu robię paczkę".

Razem zmieniamy świat na lepsze!


