
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie POD-2149-001224

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. Rejtana 3
35-001 Rzeszów

Daty i godziny otwarcia: 10.12.2016 Sobota 8:30 - 19:30,
11.12.2016 Niedziela 8:30 - 16:00

Kontakt: Lider Rejonu - Sylwia Szczesiak, nr tel. 605 374 840

Wskazówki dojazdu: Magazyn mieści się w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie. Brama na
parking szkoły znajduje się od strony ulicy Kustronia. 

2. Opis rodziny

Pani Elżbieta (44 l.) wraz z mężem, panem Bogdanem (46 l.) wychowują 5 dzieci: Mateusza (25 l.),
Mariusza (19 l.), Marcina (15 l.), Anię (12 l.) i Patryka (8 l.). Na co dzień pani Elżbieta zajmuje
się najmłodszymi dziećmi, które ze względu na wiek wymagają obecności mamy oraz swoją matką.
Rodzina zmaga się z problemem, jakim jest mieszkanie. Nie stać ich na własny dom, większość
pieniędzy pochłaniają koszty utrzymania dzieci. Rodzina przeprowadzała się już dwa razy, warunki w
jakich żyją pozostawiają wiele do życzenia. Mieszkają w trzypokojowym domku z drewna, gdzie kuchnia i
łazienka nie mają oddzielnych kondygnacji. Okna są stare, przepuszczają chłodne powietrze. Pan Bogdan
wraz z synem późno wracają z pracy, ale w między czasie robią konieczne poprawki w domu i pomagają
swoimi siłami dzieciom w nauce. Pani Elżbieta od ponad roku zajmuje się swoja chorą mamą, która
wymaga dużo czasu. Bardzo chciałaby pójść do pracy, ale w tej sytuacji nie może sobie na to
pozwolić. Pracę zarobkową podejmuje pan Bogdan wraz z synem Mateuszem, których pensja wynosi po 1300
zł. Dodatkowo przyznano im wsparcie "500+" na trójkę dzieci, oraz zasiłek rodzinny na czwórkę
dzieci. Po odliczeniu kosztów utrzymania zostaje 595 zł na osobę. Dla małżeństwa, najważniejsze są
dzieci i ich bezpieczeństwo. W domu rodzice mogą liczyć na pomoc dzieci, które są ich najcenniejszym
skarbem. Czekają, aż dzieci troszeczkę podrosną i się usamodzielnią. Ania i Patryk, bardzo lubią
rysować, malować. Ania jest miłośniczką zajmowania się zwierzakami. Pani Ela lubi szyć na maszynie.
Marcin jest sportowcem, lubi piłkę nożną. Mariusz trenuje box. Mateusz po pracy lubi wszelkie gry
komputerowe. Pan Bogdan lubi majsterkować w domu. Rodzina jest bardzo skromna i utalentowana, nie
oczekują wiele.  Rodzina najbardziej potrzebuje żywności i pościeli. Pani Elżbieta prosi również o
maszynę do szycia, która ułatwi jej  podszywanie ubrań, dzięki czemu będzie miała więcej czasu dla
rodziny.

3. Potrzeby rodziny

Maszyna do szycia Dzięki niej pani Ela będzie mogła szyć
dzieciom ubrania.

Żywność Co odciąży ich finansowo.
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Pościel Dzięki temu dzieci, będą mogły spać,
pod ciepłym okryciem.

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

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

- 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

- Odzież

Marcin

Rodzaj odzieży: zimowe/przejściowe

Kategoria: bluza z kożuchem,bluza dresowa

Rozmiar: 170

Sylwetka: szczupły

Uwagi:

Mariusz

Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: bluza z kapturem

Rozmiar: 170

Sylwetka: szczupły

Uwagi:

Mateusz

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: bluza

Rozmiar: 170

Sylwetka: szczupły

Uwagi:

Ania

Rodzaj odzieży: zimowe
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Kategoria: kurtka

Rozmiar: 164

Sylwetka: okrogła

Uwagi: czarna

Patryk

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: czapka,szalik,rękawiczki

Rozmiar: 130

Sylwetka: szczupły

Uwagi:

Elżbiet

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria:  sweter

Rozmiar: L

Sylwetka:

Uwagi:

- Obuwie

Ania

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: kozaki

Rozmiar: 39

Uwagi: czarne

Mariusz

Rodzaj obuwia: przejściowe

Kategoria: adidasy

Rozmiar: 44

Uwagi:

Elżbieta

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: kozaki
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Rozmiar: 39/40

Uwagi:

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

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

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel

Brakujące sprzęty: Fotel do biurka na kółkach, szafka na buty z półkami
Łapacze wilgoci, ścianka do łazienki, która oddzielałaby
kuchnię od łazienki.

- Inne potrzeby

Tablica sucho-ścierna  dla dzieci, które mogą rozwijać swoją wyobraźnię. Maszyna do szycia,
ponieważ obecnie pani Ela szyje wszystko w rękach. Przybory potrzebne do szycia.

- Specjalne upominki

Patryk: klocki lego/przybory do malowania
Ania: kosmetyki dla dziewczynki/przybory do malowania
Elżbieta: perfum

Potrzeby, które nie są rzeczami

Potrzebują pomocy w znalezieniu domu, ponieważ obecnie dzieci nie mają swoich pokoi i śpią razem.

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

E-mail: raczek1123@o2.pl

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Sylwia Szczesiak

5. Mamy dla Ciebie kilka wskazówek, ważnych w przygotowaniu Paczki. 

* Paczki możesz dostarczyć wyłącznie do tego magazynu, z którego wybrana została rodzina. Wyjątkiem
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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.
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!


