
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie MLP-2499-539338

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. Kardynała Wyszyńskiego 19
32-500  Chrzanów

Daty i godziny otwarcia: 09.12.2016 Piątek 16:00-19:00, 
10.12.2016 Sobota 9:00-18:00, 
11.12.2016 Niedziela 9:00-18:00

Kontakt: Lider Rejonu Chrzanów Aleksandra Rozbicka, nr tel. 531 438 288

Wskazówki dojazdu: II Liceum Ogólnokształcące znajduje się zaraz obok Supermarketu "TESCO". 

2. Opis rodziny

Pani Ewa (32 l.) wraz z mężem panem Wiesławem (42 l.) wychowują troje dzieci: córkę Emilkę (6 l)
oraz dwóch synów Bartosza (4 l.) i Jasia (3 l.). Z rodziną mieszka babcia pani Lucyna (89 l.), którą
rodzina się opiekuje. Trudna sytuacja rodziny pojawiła się niespodziewanie wraz z wystąpieniem choroby
babci pani Ewy, która spowodowała, że kobieta zrezygnowała z pracy, aby opiekować się ciężko
chorą bliską osobą, na którą zawsze mogli liczyć, gdy potrzebowali pomocy. Było to dla nich
oczywiste, że muszą pomóc i zaopiekować się babcią. Tym samym jedynym żywicielem rodziny został
pan Wiesław. Jego wynagrodzenie i zasiłek rodzinny wraz z rentą babci to cały przychód rodziny. Po
opłaceniu niezbędnych rachunków związanych z opłatami za mieszkanie, wydatkami na leki i przedszkole
(2295zł) na osobę przypada 322,50 zł. Dzieci pani Ewy i pana Wiesława również mają problemy
zdrowotne. Bartosz uczęszcza na terapię wczesnorozwojową i fizjoterapię. Jaś i Emilka borykają się
z astmą i alergią. Pani Lucyna wymaga stałej opieki, ponieważ choruje na Parkinsona, jak również, z
racji wieku, ma problemy z prawidłową pracą serca i nie może samodzielnie się poruszać ani jeść.
Sama Pani Ewa mimo przeciwności losu, nie straciła chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi -
udziela się w wolontariacie, a nawet jak tylko mąż jest w domu podejmuje się prac dorywczych (od czasu
do czasu sprząta mieszkania), by wspomóc budżet rodzinny. Obecnie nie pracuje na stałe, ponieważ musi
opiekować się schorowaną babcią. Pani Ewa wierzy, że jeszcze kiedyś uda jej się pracować jako
opiekun medyczny. Rozpoczęła nawet naukę o takim kierunku, niestety urodzenie dziecka sprawiło, że
podjęła decyzję o przerwaniu nauki. Zabrakło czasu i warunków, by móc w pełni oddać się nauce i
praktykom z tym związanym. Mąż pani Ewy marzy, by udało mu się zdać kurs prawa jazdy. Aktualnie nie
może podejść do egzaminu ze względu na brak funduszy. Wartością największą tej rodziny są jej
członkowie, bardzo się kochają i wspierają. Jak mówi pani Ewa, mimo wszystko zawsze mogą na siebie
liczyć i się szanują. Taka postawa młodej rodziny świadczy o bardzo mocnym kręgosłupie moralnym i
wartościach, jakie mają w sobie zakorzenione. Dobro, chęć pomocy i zaopiekowania się starszą osobą,
którą również bardzo kochają okazała się najsilniejszą z wartości jakie wybrali. Mimo braku
wystarczających środków do życia tworzą kochającą się rodzinę, która myślę mogłaby być
przykładem dla niejednego z nas. Najważniejszą potrzebą pani Ewy i pana Wiesława zdecydowanie jest
wymiana bojlera. Ten, który posiadają, jest już zepsuty i nie pracuje prawidłowo, przez co nie mają
dostępu do ciepłej wody. Do tego ogromnie pomoże rodzinie wszelka żywność i odzież.
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3. Potrzeby rodziny

Bojler Stary bojler jest zepsuty i nie działa,
rodzina nie ma ciepłej wody.

Odzież dla rodziny Małżeństwo i dzieci są bardzo skromne,
chodzą w starych, zużytych ubraniach.

Żywność Brakuje na codzienne potrzeby.

- 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: Słodycze dla dzieci

- 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

Wiesław

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: kurtka zimowa, spodnie jeansy

Rozmiar: pas - 104cm, dług. 38

Sylwetka:

Uwagi: Pan wysoki (2m wzrostu)/długie ręce

Emilka

Rodzaj odzieży: zimowe/przejściowe

Kategoria: spodnie/bluzki/rajstopy/czapki/szaliki

Rozmiar: 128cm

Sylwetka:

Uwagi:

Bartuś

Rodzaj odzieży: zimowe/przejściowe

Kategoria: spodnie/bluzki/szaliki/czapki/rękawiczki/rajstopy
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Rozmiar: 110cm

Sylwetka:

Uwagi:

Jaś

Rodzaj odzieży: zimowe/przejściowe

Kategoria: spodnie/bluzki/czapki/rękawiczki/rajstopy

Rozmiar: 110cm

Sylwetka:

Uwagi:

- Obuwie

Ewa

Rodzaj obuwia: zimowe/sportowe

Kategoria:

Rozmiar: 42

Uwagi:

Wiesław

Rodzaj obuwia: zimowe/sportowe

Kategoria:

Rozmiar: 45

Uwagi:

Emilka

Rodzaj obuwia: zimowe/sportowe

Kategoria:

Rozmiar: 30

Uwagi:

Bartuś

Rodzaj obuwia: zimowe/sportowe

Kategoria:

Rozmiar: 28

Uwagi:



PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie MLP-2499-539338

Jaś

Rodzaj obuwia: zimowe/sportowe

Kategoria:

Rozmiar: 27

Uwagi:

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

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

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel

Inne: Prześcieradła.

Brakujące sprzęty: Bojler - jest bardzo potrzebny, bo nie grzeje wody, stary psuje
się co chwilę.
Łóżko do spania dla rodziców - obecne nie nadaje się do
użytku.

- Inne potrzeby

Farby do ścian (15l.), środki grzybobójcze - pomieszczenia są zagrzybione, wymagają odświeżenia.

- Specjalne upominki

Dla dzieci drobne zabawki.

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

E-mail: madzia.ziomek@interia.pl

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Aleksandra Rozbicka
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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).
* 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!


