
 

 

 

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY
Rodzina o kodzie MLP II-1150-401678

1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę

Adres: Kardynała Wyszyńskiego 19
32-500 Chrzanów

Daty i godziny otwarcia: Magazyn otwarty w sobotę i niedzielę od godziny 9-19.

Kontakt: W razie jakichkolwiek problemów, proszę o kontakt pod numerem telefonu: 510-793-104

Wskazówki dojazdu: Magazyn znajduję się w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w
Chrzanowie. Szkoła znajduję się obok marketu TESCO.

2. Opis rodziny

Pani Kasia (35 l.) i Pan Piotr (38 l.) wychowują czwórkę dzieci: Nataniela (13 l.), Anię (12 l.),
Jacka (10 l.) i Kazimierza (7 l.) Na co dzień Pani Kasia zajmuje się dziećmi. Mimo rozwodu ze swoim
mężem, wspólnie mieszkają i wychowują pociechy. Rodzina utrzymuje się z pensji pana Piotra, który
pracuje na pół etatu jako kucharz - zarabia około 800 złotych. Po odjęciu kosztów utrzymania, na
życie pozostaje około 150 złotych na jednego członka rodziny. Kwota ta często nie wystarcza na
pokrycie podstawowych potrzeb, a dochodzą do tego jeszcze znaczące wydatki szkolne. Od 3 lat pani Kasia
nie może znaleźć stałej pracy, ale podejmuje prace dorywcze. W ostatnim czasie odbyła kurs kelnersko
- barmański z modułem języka angielskiego. Bardzo podoba jej się praca w roli kelnerki i mocno wierzy,
że już niebawem taką znajdzie. Sporym utrudnieniem jest upośledzenie córki i skolioza - 20%
skrzywienie kręgosłupa. Mimo trudnych warunków życiowych pani Kasia razem z panem Piotrem nie
załamują się. Wspólnymi siłami walczą o lepsze życie dla swoich dzieci. Wśród największych
potrzeb pani Kasia wymienia żywność i zimową odzież dla dzieci. Byłaby również wdzięczna za
środki czystości, na które najczęściej brakuje pieniędzy.

3. Potrzeby rodziny

żywność brakuje podstawowych produktów - 6 osób w
rodzinie

odzież brak zimowej odzieży dla dzieci i Pana
Piotra

środki czystości jest droga i nie zawsze rodzina może ją
kupić.

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

Herbata, Kawa, Ryż, Kasza, Makaron, Mąka, Cukier, Olej, Dżem

Produkty dla niemowląt: -
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Wymagania żywieniowe: -

Inne produkty żywnościowe: mleko

- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

Proszek do prania, Płyny czyszczące, Płyn do mycia naczyń,
Szampon

Artykuły dziecięce: -

Inne: krem bambino

- Odzież

Katarzyna

Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: bluzka, polar

Rozmiar: M

Sylwetka: szczupła

Uwagi:

Piotr

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: kurtka

Rozmiar: 172

Sylwetka: szczupła

Uwagi: kolor czarny

Nataniel

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: kurtka

Rozmiar: 160

Sylwetka: szczupła

Uwagi:

Ania

Rodzaj odzieży: zimowe/przejściowe
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Kategoria: kurtka, spodnie

Rozmiar: 152

Sylwetka: szczupła

Uwagi:

Jacek

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: kurtka

Rozmiar: 136

Sylwetka: szczupła

Uwagi:

Kazimierz

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: kurtka

Rozmiar: 126

Sylwetka: szczupła

Uwagi:

- Obuwie

Piotr

Rodzaj obuwia: przejściowe

Kategoria: adidasy

Rozmiar: 42

Uwagi:

Nataniel

Rodzaj obuwia: przejściowe

Kategoria: adidasy

Rozmiar: 39

Uwagi:

Ania
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Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: kozaki

Rozmiar: 37

Uwagi:

Jacek

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria:

Rozmiar: 36

Uwagi:

Kazimierz

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria:

Rozmiar: 30

Uwagi:

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

Zeszyty, Bloki, Farbki, Plastelina, Papier kolorowy, Klej,
Przybory do pisania

Inne: plecak dla chłopaka

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Koc, Ręczniki

Inne: -

Brakujące sprzęty: -

- Inne potrzeby

-

- Specjalne upominki

Nataniel - piłka, rękawice sportowe, Ania - zestaw do malowania farbami, Jacek - rolki, Kazimierz -
rower, Katarzyna - kosmetyki, Piotr - portfel.
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4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

E-mail: patrycja.wierzbic@interia.pl

Telefon: 660014487

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Aleksandra Kuczyńska

5. Jak zapakować paczkę

* Paczki można 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,  zawsze przygotowane z myślą o drugim człowieku. Przygotuj więc paczkę tak, by
podniosła poczucie własnej wartości u obdarowanych przez Ciebie osób.

Wskazówki do przygotowania Paczki:
* 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.
* 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 kolorowym papierem

Gdzie możesz zrobić zakupy do Paczki:

Partnerem SZLACHETNEJ PACZKI jest MAKRO. Dzięki specjalnej karcie wstępu, możesz w sklepach MAKRO
zrobić zakupy tanio i sprawnie - wystarczy przy wejściu podać do zeskanowania poniższy kod kreskowy:
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Dziękując za Twoje zaangażowanie w SZLACHETNĄ PACZKĘ, zapraszamy do ponownego spotkania przy
rozliczaniu formularza PIT. Przekaż swój 1% na Stowarzyszenie WIOSNA.

Razem zmieniamy świat na lepsze!


