PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY
Rodzina o kodzie WAR-2650-543752
Dlaczego to takie ważne? To niepowtarzalny identyfikator rodziny, który wykorzystasz m.in.
do oznaczenia przygotowanych prezentów.
1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę
Adres:

Podmiejska 5
19-300 Ełk

Daty i godziny otwarcia: 10.12.2016 Sobota 9:00 - 17:00
11.12.2016 Niedziela 9:00 - 17:00
Kontakt:

Lider Rejonu - Dorota Ramotowska, nr tel. 500 706 061

Wskazówki dojazdu:

Przy rondzie na Suwalskiej (wylotówka na Augustów) skręcić w prawo.

2. Opis rodziny
Pani Irena (57 l.) mieszka razem ze swoimi synami: Szymonem (21 l.), Patrykiem ( 9 l.) oraz Jakubem (17
l.). Przed czterema laty zmarł mąż pani Ireny po wieloletniej chorobie onkologicznej. Ówczesna
sytuacja rodziny była trochę lepsza. Mąż otrzymywał rentę, co pozwalało rodzinie na wiele więcej
niż obecnie, pomimo, że duża część renty była przeznaczana na leczenie męża. Pani Irena od lat
leczy się kardiologicznie. Cierpi również na reflux żółciowy. Dodatkowo u Patryka zdiagnozowano
autyzm wielofunkcyjny. Dochodem rodziny jest renta po zmarłym mężu pani Ireny, zasiłek rodzinny oraz
zasiłek pielęgnacyjny. Miesięczny dochód rodziny wynosi 1319 zł. Koszty leczenia pani Ireny oraz
Patryka znacznie przewyższają możliwości finansowe rodziny. Wydatki są tak ogromne, że rodzinie na
życie pozostaje jedynie 319 zł. W przeliczeniu na jednego członka rodziny dochód wynosi 79,75 zł.
Najstarszy syn Szymon bardzo pragnie pomagać mamie ale w chwili obecnej jest to niemożliwe. Chłopak
niedawno skończył szkołę, aktywnie poszukuje pracy, ale nie może jej znaleźć. Rodzina pomimo
zawirowań losowych, śmierci ojca, chorób pani Ireny i syna Patryka daje sobie radę. W życiu kierują
się miłością i wzajemnym szacunkiem. Chłopcy interesują się gastronomią. Pani Irena wszelkimi
sposobami stara się zaspokoić potrzeby synów (w pierwszej kolejności myśli tylko o nich) ale często
wykracza to poza jej możliwości finansowe. Rodzina najbardziej potrzebuje żywności, ponieważ często
brakuje pieniędzy na kupno jedzenia i pani Irena jest zmuszona brać żywność w sklepie na tzw.
"zeszyt". Pani Irena będzie wdzięczna za środki czystości - bardzo lubi jak w domu jest czysto.
Rodzina będzie wdzięczna za odzież, ponieważ są to rzeczy, których zakup przekracza budżet rodziny.
3. Potrzeby rodziny
Zywność

Rodzina ma zaległości w sklepie obwoźnym,
brak środków finansowych na zakup
żywności.

Odzież

brak środków finansowych na zakup.

Środki czystości

brak środków finansowych na zakup.

- Żywność trwała:
Jakich produktów żywnościowych
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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:

- Odzież
Irena
Rodzaj odzieży:

zimowe

Kategoria:

kurtka

Rozmiar:

155

Sylwetka:

szczupła

Uwagi:
Szymon
Rodzaj odzieży:

przejściowe

Kategoria:

spodnie

Rozmiar:

165

Sylwetka:

szczupła

Uwagi:
Patryk
Rodzaj odzieży:

przejściowe

Kategoria:

spodnie

Rozmiar:

170

Sylwetka:

szczupła

Uwagi:
Jakub
Rodzaj odzieży:

przejściow

Kategoria:

spodnie

Rozmiar:

165

Sylwetka:

szczupła

Uwagi:

Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący,
Pasta do zębów, Płyny czyszczące, Szampon, Szczoteczka do
zębów
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- Obuwie
Irena
Rodzaj obuwia:

zimowe

Kategoria:

kozaki

Rozmiar:

37

Uwagi:
Szymon
Rodzaj obuwia:

przejściowe

Kategoria:

sportowe

Rozmiar:

45

Uwagi:
- Pomoce szkolne
Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

Zeszyty, Plecak, Bloki, Klej, Przybory do pisania, Kredki,
Piórnik

- Wyposażenie mieszkania
Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel, Poduszka

Brakujące sprzęty:

Pralka automat

- Inne potrzeby
Chłopcy - kurs gastronomiczny.
- Specjalne upominki
Telefon komórkowy dla Patryka. Słuchawki dla Szymona, pani Irena - perfumy
4. Osoby opiekujące sie rodziną
- Wolontariusz opiekun rodziny
Imię i nazwisko:

Robert Jurkowski

E-mail:

mazur1209@wp.pl

Telefon:

791014493

- Lider Rejonu
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Imię i nazwisko:

Dorota Ramotowska

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!

