
    

SZLACHETNA PACZKA
Z góry dziękujemy bardzo wszystkim Świętym Mikołajom.

***
PODARKI DLA RODZINY ZBIERAMY 

w sekretariacie do dnia 09 grudnia (sobota).

Kod rodziny MAZ-2919-574568 

Opis rodziny

Pani Anna (40l.) mieszka z trójką dzieci: 23-letnim Krzysztofem, 18-letnim Maciejem i 2,5-letnią Alą. Trzeci 
syn pani Anny znajduje się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, a mąż odbywa karę pozbawienia 
wolności. W wyniku pożaru domu rodzina pani Anny pozostała z niczym. W wyniku tej tragedii rodzina 
musiała wynająć mieszkanie. Mąż pani Anny nie potrafił poradzić sobie z trudnościami i uciekł w alkohol, w 
wyniku czego jeździł na podwójnym gazie i trafił do zakładu karnego. Pani Anna miała tez kłopoty 
wychowawcze z trzecim synem, który często opuszczał szkołę i trafił do ośrodka wychowawczego. Mimo 
trudności i utraty całego dobytku w wyniki pożaru rodzina nie straciła pozytywnego nastawienia, poczucia 
humoru i wiary w pomyślność. Pani Anna jednoczy rodzinę, dba o przyszłość swoich dzieci i wyczekuje 
pozostałych członków rodziny mając nadzieję, że rodzina będzie na Święta Bożego Narodzenia w komplecie.

Do najważniejszych potrzeb rodziny należą: pralka (obecna ciągle się psuje, a rodzinę nie stać na kolejne 
naprawy) i lodówka (obecna jest za mała na tak wielu dorosłych członków rodziny). Poza tym odzież, kołdry 
i żywność pomogą rodzinie w codziennym funkcjonowaniu.

Uwaga: dla zachowania anonimowości, imiona członków rodziny mogły zostać zmienione

Potrzeby rodziny

I ŻYWNOŚĆ TRWAŁA:

Podstawowe produkty żywnościowe: Herbata, Kasza, Cukier, Konserwy mięsne, Kawa, Makaron, Olej, 
Konserwy rybne, Ryż, Mąka, Dżem, Warzywa w puszkach

II ŚRODKI CZYSTOŚCI I ARTYKUŁY HIGIENICZNE:

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

Artykuły dziecięce: chusteczki nawilżane



III ODZIEŻ I OBUWIE:

Odzież

Lp Imię Rodzaj (letnie/zimowe/ 
przejściowe)

Kategoria (bluzka, spodnie, kurtka 
itp.) Rozmiar

Syl
we
tka

Uwag
i

1 Anna zimowe kurtka XXXL   
2 Maciej przejściowe spodnie L   
3 Krzysztof przejściowe spodnie XL   

Obuwie

Lp Imię Rodzaj (letnie / zimowe / 
przejściowe) Kategoria (kozaki, adidasy itp.) Rozmiar Uwagi

1 Maciej przejściowe adidasy 41  

2 Krzysztof przejściowe adidasy 42

V WYPOSAŻENIE MIESZKANIA:

Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel, Poduszka

VI BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO: pralka, duża lodówka

VIII SZCZEGÓLNE UPOMINKI:

Anna - patelnia Alicja - konik na biegunach Maciej - klucze naprawcze Krzysztof - telefon komórkowy

NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY:

 

pralka obecna stale się psuje, rodzinę nie stać 
na naprawę

żywność odciąży rodzinę finansowo

obuwie rodzinę nie stać na obuwie
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