
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie SLA-1322-594978

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: Zamenhofa 5
43-200 

Daty i godziny otwarcia: 08.12.2018 Sobota 9:00-18:00
09.12.2018 Niedziela 9:00-16:00

Kontakt: Lider Rejonu - Magdalena Wojtala, nr tel. 511-06-554

Wskazówki dojazdu: Magazyn znajduje się w budynku Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka, w
sąsiedztwie Hali Sportowej POSiR. 

2. Opis rodziny

Pani Aleksandra (38 l.) mieszka z mamą, panią Dorotą (60 l.) i synem, Tomaszem (11 l.). Pani Aleksandra
z powodu problemów zdrowotnych jest niezdolna do pracy. Pani Dorota na początku 2018 roku dowiedziała
się, że ma nowotwór żołądka. Syn pani Aleksandry, Tomasz, nie widzi na jedno oko. Rodzina od zawsze
miała ciężko – pani Dorota wraz z córką musiała uciec od męża, który molestował seksualnie
panią Aleksandrę. Uciekając, kobiety godziły się na to, że będą musiały zacząć życie od
początku, bez niczego. Pani Dorota otrzymuje emeryturę, pani Aleksandra rentę socjalną, natomiast
Tomasz otrzymuje środki z tytułu alimentów oraz programu 500 + (w sumie 2328 zł). Po odjęciu
wydatków rodziny, a także kwot przeznaczanych na lekarstwa, dochód na osobę wynosi 384 zł.  Nikt z
członków rodziny nie jest w stanie pracować. Te dwie dzielne kobiety mogą w życiu liczyć tylko na
siebie. Pomimo tylu przeciwności i chorób, panie Dorota i Aleksandra są pełne optymizmu. Urzeka
poczucie humoru obu pań, jak i ich entuzjazm. Kobiety nie użalają się nad sobą, pomimo tego, że
całe ich życie wypełnione było strachem, bólem i cierpieniem. Rodzina cieszy się z każdej
spędzonej razem chwili. Rodzina najbardziej potrzebuje laptopa, by małoletni Tomasz mógł lepiej
przygotowywać się do szkoły, oraz by pani Dorota uzyskała dostęp do informacji i specjalistów,
którzy pomogliby jej pokonać nowotwór, z którym się zmaga. Dostęp do komputera pomógłby podnieść
poczucie wartości Tomasza, który czuje się wykluczony z powodu braku dostępu do wiedzy zgromadzonej w
zasobach Internetu. Rodzina wśród ważnych potrzeb wymienia też dwie rolety okienne – obecnie w
oknach są zawieszone płótna. Ponadto, rodzina potrzebuje obuwia na zimę - dotychczasowe obuwie się
zużyło, jest zbyt małe i nie spełnia już swoich funkcji.   

3. Potrzeby rodziny

Laptop Rodzina nie ma dostępu do Internetu, do
wiedzy o chorobie pani Doroty, do
rozwiązywania zadań szkolnych Tomasza.
Laptop pozwoli pani Dorocie na lepszy
dostęp do wiedzy o możliwościach leczenia
choroby, dostęp do lekarzy. Laptop pozwoli
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też Tomaszowi na czerpanie informacji z
Internetu, na korzystanie z pomocy naukowych
w formie cyfrowej. Tomasz często czuje się
wykluczony, ponieważ inni rówieśnicy
osiągają lepsze wyniki w nauce dzięki
dostępowi do komputera.

Rolety Rodzina musi zasłaniać okna tkaninami, co
i tak nie do końca pozwala im na zachowanie
prywatności.

Obuwie Rodziny nie stać na zakup obuwia zimowego,
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obecnie korzystają ze znoszonych, już za
ciasnych lub zniszczonych butów. Nie
spełniają one już swoich funkcji - nie
chronią przed zimnem.
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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

Inne produkty żywnościowe: Mleko w kartonie.

- 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

Dorota

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: płaszcz

Rozmiar: M/L

Sylwetka: szczupła, pas 107 cm, ręka (długość) - 51 cm.

Uwagi:

Tomasz

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: rękawiczki

Rozmiar: uniwersalny

Sylwetka: szczupła

Uwagi:

Tomasz

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: szalik

Rozmiar: uniwersalny

Sylwetka: szczupła

Uwagi:

Tomasz

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: czapka

Rozmiar: uniwersalny
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Sylwetka: szczupła

Uwagi:

Tomasz

Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: dres

Rozmiar: 156 cm

Sylwetka: normalna

Uwagi:

- Obuwie

Tomasz

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: kozaki

Rozmiar: 35/36

Uwagi: zielone/niebieskie

Aleksandra

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: kozaki

Rozmiar: 37

Uwagi: na płaskiej podeszwie

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

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

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Kołdra, Poduszka

Inne: Dwie rolety do okien (szerokość 80 cm, długość 100 cm),
obecnie rodzina zasłania okna tkaninami.

Brakujące sprzęty: Laptop - powoli zapobiec wykluczeniu społecznemu - Tomek będzie
miał dostęp do informacji wymaganych na zajęcia, a pani Dorota
uzyska dostęp do źródeł nt. jej dolegliwości i metod
leczenia.
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- Specjalne upominki

Kosmetyki - dla pani Aleksandry; atlas geograficzny dla klas 5-8, książka o samochodach sportowych - dla
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Tomasza; książki typu harlequin - dla pani Doroty.

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

Imię i nazwisko: Aneta Kuś

E-mail: aneta.kus9@wp.pl

Telefon: 601371991

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.  
* 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
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jedynie w zbiorczym zestawieniu. 

Razem zmieniamy świat na lepsze!


