
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie POD-2149-536360

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 Joanna (25 l.) wraz ze swoją mamą panią Elżbietą (57 l.) wychowuje trójkę swoich dzieci: Kubą
(5 l.), Julkę (3 l.) oraz małego Patryka (2 l.). Rodzina pani Joanny jest w trudnej sytuacji od pół
roku, kiedy to pani Elżbieta straciła pracę po redukcji etatów w firmie w której sprzątała. Pani
Joanna jest bezrobotna od czasów urodzenia pierwszego dziecka. Sytuacja rodziny diametralnie się
zmieniła, gdy pani Joanna rozstała się z mężem. Po wyprowadzce ojciec przestał płacić na dzieci.
Kobiety, starają się jakoś łączyć koniec z końcem. W chwili obecnej rodzina utrzymuje się teraz
głównie z zasiłków. Dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny po odliczniu niezbędnych
kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania to 352 zł, co pozwala na bardzo skromne życie. Podczas,
gdy pani Elżbieta opiekuje się wnukami córka- pani Joanna szuka bezpłatnych kursów zawodowych, które
podniosą jej kompetencje. Jak sama mówi, chciałaby ukończyć kurs florystyczny i pracować w
kwiaciarni. Obie panie zgodnie mówią, że bardzo ważny jest jednak czas spędzany z dziećmi. Pani
Joanna cieszy się, że może pobawić się z trójką dzieci w domu, a pani Elżbieta wspomina, że lubi
patrzeć jak wnuki rysują rysunki kredkami lub farbkami. To jest jedna z ulubionych form rozrywki dzieci.
Wśród największych potrzeb rodzina wymienia pralkę, bo stara popsuła się dwa miesiące temu. Będzie
również wdzięczna za środki czystości oraz za żywność.

3. Potrzeby rodziny

Pralka Ponieważ stara się popsuła

Żywność Ich zapas pozwoli odcziążyć budżet
rodziny

Środki czystości Ich zapas pozwoli odcziążyć budżet
rodziny

- 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:

Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący,
Pasta do zębów, Płyny czyszczące, Szampon, Szczoteczka do
zębów

Artykuły dziecięce: Pampersy rozmiar 4

Inne: Julia ma Atopowe zapalenie skóry więc używa tylko kosmatyków z
Emolium

- Odzież

Joanna

Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: bluza

Rozmiar: XS/S

Sylwetka: szczupła

Uwagi:

Jakub

Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: dresy

Rozmiar: 104/110

Sylwetka:

Uwagi:

Jakub

Rodzaj odzieży: zimowa

Kategoria: kurtka

Rozmiar: 104/110

Sylwetka:

Uwagi:

Julia

Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: dresy
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Rozmiar: 98/104

Sylwetka:

Uwagi:

Julia

Rodzaj odzieży: zimowa

Kategoria: kurtka

Rozmiar: 98/104

Sylwetka:

Uwagi:

Patryk

Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: dresy

Rozmiar: 86/92

Sylwetka:

Uwagi:

Patryk

Rodzaj odzieży: zimowa

Kategoria: kurtka

Rozmiar: 86/92

Sylwetka:

Uwagi:

Elżbieta

Rodzaj odzieży: przejściowa

Kategoria: kurtka

Rozmiar: L/XL

Sylwetka:

Uwagi:

- Obuwie

Joanna

Rodzaj obuwia: zimowe
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Kategoria: kozaki

Rozmiar: 39/40

Uwagi:

Jakub

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: adidasy, kozaki

Rozmiar: 24/25

Uwagi:

Julia

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: adidasy, kozaki

Rozmiar: 23/24

Uwagi:

Patryk

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: adidasy, kozaki

Rozmiar: 22

Uwagi:

Elżbieta

Rodzaj obuwia: przejściowe

Kategoria: półbuty

Rozmiar: 38

Uwagi:

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

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

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel, Poduszka

Inne: Rozmiary standardowe
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Brakujące sprzęty: Rodzina potrzebuje pralki ponieważ stara się popsuła. Marzą
również o odkurzaczu, którego w chwili obecnej nie posiadają

- Specjalne upominki

Jakub chciałby dostać hulajnogę, Julia marzy o wózku z lalką, a mały Patryk chce dostać
samochodzik. Pani Joanna jak i jej mama Elżbieta marzą o pojemnych czarnych torebkach.

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

E-mail: chowaniec.alicja@gmail.com

Telefon: 721919320

- 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. 
*UWAGA: Jeżeli wybrałeś rodzinę z Magazynu Zastępczego, to tam powinieneś zawieźć przygotowaną
przez Ciebie Paczkę.
* 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. 
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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!


