
 

 

 

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY
Rodzina o kodzie MAZ-665-415151

1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę

Adres: Wrzeciono 24
01-963 Warszawa

Daty i godziny otwarcia: 13.12.2014 sobota godz. 9:00-19:00
14.12.2014 niedziela godz. 9:00-19:00

Kontakt: Lider Rejonu - Monika Kołodziej 606-384-131

Wskazówki dojazdu: Gimnazjum nr 75 im. A. Fredry z Oddziałami Integracyjnymi

2. Opis rodziny

Pani Anna (35l.) wraz z panem Sylwestrem (39 l.) i czwórką dzieci: Damianem (15 l.), Danielem (14 l.),
Wiktorem (11 l.) i Oliwerem (2 tyg.) tworzą bardzo zżytą rodzinę. Rodzina pani Anny od dłuższego
czasu jest w trudnej sytuacji materialnej, od kilku miesięcy znacznie się ona pogorszyła, kiedy to pan
Sylwester stracił pracę po redukcji etatów w firmie, a pani Anna przeszła na zwolnienie lekarskie. Pan
Sylwester niezwłocznie rozpoczął nową pracę, ale jedynie na pół etatu. Rodzina utrzymuje się więc
z 1,5 pensji,  po odjęciu kosztów utrzymania mieszkania, dochód w przeliczeniu na jedną osobę w
rodzinie wynosi 388 zł. W listopadzie tego roku przyszedł na świat najmłodszy z synów, który ma
wrodzoną wadę nerek Dla małżeństwa wychowanie czterech synów to duże wyzwanie i przede wszystkim
wielka odpowiedzialność. Rodzina nie poddaje się mimo trudności: pan Sylwester szuka dobrze płatnej
pracy, a pani Anna wytrwale opiekuje się synami.  Pani Anna podkreśla, że najpotrzebniejsze są buty
zimowe dla dzieci i żywność. Bardzo przydałaby się im lodówka, w starej nie domykają się drzwi, a 
na nową rodziny po prostu nie stać.

3. Potrzeby rodziny

Obuwie dla chłopców Chłopcom niezbędne jest obuwie na zimę.
Jest to dość duży koszt przy zakupie 3
par.

Lodówka Państwo bardzo potrzebują lodówki, obecna
jest już prawie niesprawna, wypadły z niej
uszczelki, drzwi się nie domykają. Rodzina
ma ją już ponad 16 lat. 

Żywność Duże potrzeby przy tak licznej rodzinie.

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

Herbata, Kawa, Ryż, Kasza, Makaron, Mąka, Cukier, Olej, Dżem

Produkty dla niemowląt: mleko modyfikowane 1 i 2



 

 

 

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY
Rodzina o kodzie MAZ-665-415151

Inne produkty żywnościowe: płataki śniadaniowe smakowe

- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

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

Artykuły dziecięce: pieluchy jednorazowe 2 lub 3, oliwka dla dzieci, maść na
odparzenia, chusteczki nawilżane

- Odzież

Damian

Rodzaj odzieży: przejsciowe

Kategoria: koszulka

Rozmiar: XL

Sylwetka: -

Uwagi: -

Wiktor 

Rodzaj odzieży: przejsciowe

Kategoria: sspodnie dresowe

Rozmiar: 160 cm

Sylwetka: -

Uwagi: czarne lub granatowe

Daniel

Rodzaj odzieży: przejsciowe

Kategoria: spodnie dresowe

Rozmiar: 170 cm

Sylwetka: -

Uwagi: czarne lub granatowe

Oliwer

Rodzaj odzieży: przejsciowe

Kategoria: ubranka dziecięce, np. body



 

 

 

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY
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Rozmiar: 68 cm

Sylwetka: -

Uwagi: kolory dla chłopca

- Obuwie

Damian

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: trapery

Rozmiar: 46

Uwagi: sznurowane, do kostek

Wiktor

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: trapery

Rozmiar: 40

Uwagi: sznurowane, do kostek

Daniel

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: trapery

Rozmiar: 43

Uwagi: sznurowane, do kostek

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

Zeszyty, Przybory do pisania

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Pościel, Ręczniki

Brakujące sprzęty: Państwo bardzo potrzebują lodówki, obecna jest już prawie
niesprawna, wypadły z niej uszczelki, drzwi się nie domykają.
Rodzina ma ją już ponad 16 lat. 
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- Specjalne upominki

zabawki dla Oliwerka, sprzęt wędkarski (lub część) dla Damiana, gry komputerowe dla Wiktora i
Daniela, perfumy (łagodne) dla pani Anny, zestaw do golenia dla pana Sylwestra

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

E-mail: jagoda-kwapinska@wp.pl

Telefon: 507727846, 507727846

Preferowana forma kontaktu: Od 8 do 22.

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Monika Kołodziej

5. Jak zapakować paczkę

* Paczki można dostarczyć wyłącznie do tego magazynu, z którego wybrana została rodzina.
* Pamiętaj, że po wybraniu przez Ciebie rodziny nikt inny nie będzie już dla niej przygotowywał
paczki.
* Nie musisz zaspokoić wszystkich potrzeb rodziny, 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,  zawsze przygotowane z myślą o drugim człowieku. Przygotuj więc paczkę tak, by
podniosła poczucie własnej wartości u obdarowanych przez Ciebie osób.

Wskazówki do przygotowania Paczki:
* 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.
* 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 kolorowym papierem

Gdzie możesz zrobić zakupy do Paczki:

Partnerem SZLACHETNEJ PACZKI jest MAKRO. Dzięki specjalnej karcie wstępu, możesz w sklepach MAKRO
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zrobić zakupy tanio i sprawnie - wystarczy przy wejściu podać do zeskanowania poniższy kod kreskowy:

Dziękując za Twoje zaangażowanie w SZLACHETNĄ PACZKĘ, zapraszamy do ponownego spotkania przy
rozliczaniu formularza PIT. Przekaż swój 1% na Stowarzyszenie WIOSNA.

Razem zmieniamy świat na lepsze!


