
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie SLA-1340-593226

Dlaczego ten kod jest ważny? To niepowtarzalny identyfikator rodziny, który wykorzystasz
m.in. do oznaczenia przygotowanych prezentów. 

1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę

Adres: Bolesława i Władysława Dehnelów 45
41-250 Czeladź

Daty i godziny otwarcia: 08.12.2018 Sobota 10:00-18:00
09.12.2018 Niedziela 9:00-17:00

Kontakt: Lider Rejonu-Daria Tandos, nr. tel. 790600101

Wskazówki dojazdu: Magazyn będzie znajdował się w budynku Galerii Sztuki Współczesnej
"Elektrownia". Niedaleko na przeciwko znajduje się restauracja i sala bankietowa
Anmark. 

2. Opis rodziny

Pani Weronika (42 l.) samotnie wychowuje córkę Karolinę (15 l.).   Pani Weronika wraz z córką były
ofiarami przemocy domowej ze strony byłego męża kobiety. Mężczyzna był uzależniony od alkoholu
przez co często wywoływał awantury w czasie których znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną i
córką. Ojciec dziewczynki wyjechał zagranicę, aby uniknąć obowiązku alimentacyjnego. Sytuacja
rodziny dodatkowo pogorszyła się gdy trzy lata temu Pani Weronika z powodu depresji musiała przerwać
pracę na rzecz leczenia.  
Rodzina utrzymuje się z zasiłków (1 094 zł), po odjęciu kosztów utrzymania mieszkania, oraz zakupu
leków (739 zł), pozostaje im 177 zł na osobę miesięcznie Pani Weronika ze łzami w oczach opowiadała
nam o swojej trudnej sytuacji życiowej.  Obecnie zarówno matka jak i córka są pod opieką psychologa. 
Kobieta bardzo by chciała pokonać chorobę i znaleźć stałą pracę aby żyło im się lepiej. Pani
Weronice wielką satysfakcję sprawia pomoc Karolinie przy odrabianiu prac domowych. Córka świetnie
radzi sobie w szkole, chętnie bierze udział w konkursach i odnosi w nich sukcesy Jako najważniejsze
potrzeby rodzina wskazała węgiel oraz dwie kołdry, na których zakup ich nie stać, a będą przydatne
w okresie zimowym. Rodzina ogromnie ucieszy się również z otrzymanej żywności, która pochłania
znaczną część ich budżetu.

3. Potrzeby rodziny

Węgiel Opał pochłania znaczną część budżetu
rodziny.

kołdry Rodzina nie może sobie pozwolić na zakup
kołder do domu ze względu nad sytuację
finansową.

żywność  Otrzymanie jej znacznie odciążyłoby
rodzinę finansowo.
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- 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, płyn do płukania, Płyny czyszczące, Szampon,
Szczoteczka do zębów

- Odzież

Weronika

Rodzaj odzieży: letnie/zimowe

Kategoria: kurtka, bluzka, spodnie,

Rozmiar: 162 cm, 40/42 roz.

Sylwetka: tęgawa

Uwagi:

Karolina

Rodzaj odzieży: letnie/zimowe

Kategoria: kurtka, bluzka, spodnie,

Rozmiar: 160 cm, 40/42 roz.

Sylwetka: tęgawa

Uwagi:

- Obuwie

Wronika

Rodzaj obuwia: letnie/zimowe

Kategoria: kozaki, adidasy,

Rozmiar: 38 roz.

Uwagi:

Karolina

Rodzaj obuwia: letnie/zimowe

Kategoria: kozaki, adidasy,

Rozmiar: 38 roz.
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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 (poszwy,prześcieradła),
Poduszka

Brakujące sprzęty: lodówka, naczynia ( talerze, kubki, sztućce, garnki, itp. )

- Specjalne upominki

kosmetyki dla pani Weroniki i córki Karoliny,

- Inne potrzeby

Węgiel 2 tony- Opał pochłania znaczną część budżetu rodziny.

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

Imię i nazwisko: Adam Całka

E-mail: adam.calka112@gmail.com

Telefon: 605870308

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Daria Tandos

5. Jak jeszcze możemy Ci pomóc?

Oto praktyczne wskazówki, które będą pomocne 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 jesteś jedynym darczyńcą dla rodziny - po wybraniu jej przez Ciebie nikt inny nie
będzie przygotowywał dla niej pomocy.  
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* 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. Mogą, ale nie muszą być nowe.
Jeśli będą to rzeczy używane - niech będą zadbane. Paczka przygotowywana jest z myślą o drugim
człowieku – jest jak prezent. Przygotuj paczkę tak, by osoby, których nią obdarujesz poczuły sie
naprawdę wyjątkowo. 
* Paczki powinny być podzielone na kilka poręcznych, niezbyt ciężkich pudeł. Zapakowanie w
reklamówki czy worki foliowe nie wchodzi w grę.  
* 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. Pokażmy skalę działania SZLACHETNEJ PACZKI…

… w trakcie Finału w magazynach będziemy zbierali informacje o wartości paczki i liczbie osób
zaangażowanych w jej przygotowanie. W czasie wizyty w magazynie wypełnij kartkę dotyczącą
przygotowania paczki i wrzuć do pudełka. Badanie jest anonimowe, a jego wynik analizowany będzie
jedynie w zbiorczym zestawieniu. 

Razem zmieniamy świat na lepsze!


