
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie POD-2293-540914

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

1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę

Adres: Ignacego Solarza, 12
35-118 Rzeszów

Daty i godziny otwarcia: 10.12.2016 Sobota 8.00-16.00
11.12.2016 Niedziela 8.00-16.00

Kontakt: Lider rejonu - Magda Leszczyńska, nr tel.  721 872 242 

Wskazówki dojazdu: Zespół Szkół nr 6 w Rzeszowie 

2. Opis rodziny

Pani Mariola (45 l.) wraz z mężem panem Romanem (43 l.) wychowują dwójkę dzieci: 15-letnią Sabinę i
12-letnią Emilię.  Ich życie zmieniło się, gdy na świat przyszła Emilka. Jest niepełnosprawna -
nie mówi, nie chodzi, wymaga stałej opieki. Sytuację pogorszył również zawał pana Romana, który
przerwał jego pracę za granicą i ograniczył perspektywy zawodowe. Pani Mariola swój wolny czas
poświęca na opiekę nad dziećmi. Rodzina utrzymuje się z przyznanych zasiłków i dorywczych prac pana
Romana. Duże wydatki na leczenie i rehabilitację Emilki powodują, że na życie zostaje im ok. 367 zł
na osobę. Sabina bardzo dobrze się uczy. Rodzina wspiera się wzajemnie. Każdy uśmiech Emilki pomaga
rodzinie w pokonywaniu codziennych trudności. Pan Roman pracuje dorywczo, aby zapewnić lepszą
przyszłość dla dzieci. Pani Mariola najbardziej ucieszy się z pieluch i chusteczek nawilżanych dla
Emilki, które są niezbędne w jej codziennej pielęgnacji oraz pralkę, ponieważ obecnie posiada przez
rodzinę psuje się.

3. Potrzeby rodziny

Pieluchy Najbardziej potrzebne dla Emilki.

Chusteczki nawilżane Niezbędne do codziennej pielęgnacji
córki.

Pralka Stara pralka się psuje.

- 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: kakao, soczki owocowe, danonki

- Środki czystości

Jakich środków czystości
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potrzebuje rodzina: Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący,
Pasta do zębów, Płyny czyszczące, Szampon, Szczoteczka do
zębów

Inne: pieluchy, chusteczki nawilżane, duże śliniaki 

- Odzież

Emilia

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: kurtka

Rozmiar: 140 cm

Sylwetka:

Uwagi:

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: sweter

Rozmiar: 140-150 cm

Sylwetka:

Uwagi:

Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: legginsy

Rozmiar: 140-150 cm

Sylwetka:

Uwagi:

Sabina

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: bluza

Rozmiar: XL

Sylwetka:

Uwagi:

- Obuwie
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Emilia

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: kozaki

Rozmiar: 35/36

Uwagi:

Mariola

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: kozaki

Rozmiar: 38

Uwagi:

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Ręczniki, Pościel

Brakujące sprzęty: Pralka, ponieważ stara już się psuje.

- Specjalne upominki

Sabina - słuchawki

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

E-mail: aania993@wp.pl

Telefon: 178534115, 501980049

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Magdalena Leszczyńska

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).
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* 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.
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!


