
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie LDZ-864-599171

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: Aleja I Dywizji 16/18
91-836 Łódź

Daty i godziny otwarcia: 07.12.2018 Piątek 17:00-19:00
08.12.2018 Sobota 9:00-19:00
09.12.2018 Niedziela 9:00-17:00

Kontakt: Lider Rejonu- Aleksandra Polatowska, nr tel. 509 477 278

Wskazówki dojazdu: Zespół Szkół Specjalnych Nr 2

2. Opis rodziny

Pani Małgorzata (28) samodzielnie wychowuje troje dzieci: Alana (9}, Wiktorię (6) i Kacpra (5) Pani
Małgorzata po ukończeniu szkoły podstawowej nie podjęła dalszej nauki,w młodym wieku założyła
rodzinę,urodziła dziecko. Po rozstaniu się z partnerem mieszkała wspólnie z rodzicami,którzy
pomagali jej w opiece nad dzieckiem. Brak wykształcenia i konieczność opieki nad dzieckiem utrudniały
jej znalezienie stałej pracy,przyjmowała prace dorywcze i "na czarno". Jej sytuację pogorszył związek
z nowym partnerem,który znęcał się nad nią i dziećmi - synem pani Małgorzaty z pierwszego związku
i dwojgiem własnych dzieci.Przemoc w rodzinie stała się powodem rozpadu związku,dzieci trafiły do
placówki opiekuńczej. Pani Małgorzata wystąpiła   z pozwem o odebranie mu praw rodzicielskich. Po
upływie 1,5 roku wyrok taki uzyskała i odebrała dzieci z placówki opiekuńczej,wychowuje je
samodzielnie,ma kontakt tylko ze swoim pierwszym partnerem, który interesuje się swoim synem. Rodzina
utrzymuje się z zasiłku wypłacanego przez MOPS {440 zł], alimentów w wysokości 650 zł na trójkę
dzieci i 500+ {1500 zł). Pani Małgorzata zadeklarowała też dochód ze swojej pracy w wysokości 500
zł,ale ta kwota jeszcze nie jest w dyspozycji rodziny ponieważ pani Małgorzata pracuje od niedawna i
jeszcze tego wynagrodzenia jej nie wypłacono. Po otrzymaniu tej kwoty dochód rodziny będzie wynosił
3090 zł. Po odliczeniu kosztów ponoszonych przez rodzinę, dochód na jedną osobę to kwota niewiele
przekraczająca 600 zł.Kwota całkowitego dochodu rodziny ulega zmniejszeniu o wysokość raty
spłacanego przez panią Małgorzatę zadłużenia,tj.160 zł. Również w przypadku gdyby pracodawca nie
wypłacił pani Małgorzacie uzgodnionego wynagrodzenia,dochód rodziny się zmniejszy o 500 zł. Pani
Małgorzata i jej dzieci są ofiarami przemocy w rodzinie, Dzieci doświadczyły przemocy fizycznej i
psychicznej ze strony ojca,który powinien być ich opiekunem i oparciem. Ogromną traumą było dla nich
oderwanie od matki i umieszczenie ich w placówce opiekuńczej, na skutek tego najmłodszy syn pani
Małgorzaty wymaga stałej opieki psychologiczno-pedagogicznej.Pani Małgorzata na skutek tych przeżyć
ma bardzo niską samoocenę,trudno jest jej znależć inne wzorce życia. Ma też niską znajomość
możliwości prawnych mogących dopomóc jej w poprawie warunków życia. Brak wykształcenia nie pozwala
jej na otrzymanie lepszej pracy z godziwym wynagrodzeniem. Chce podnieść swoje kwalifikacje,ale do tej
pory wszystkie siły skupiała na walce o odzyskanie dzieci i zapewnienie rodzinie środkow do życia.
Powrót dzieci pod jej opiekę był i jest dla niej ogromnym szczęściem i radością,sprawił że



PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie LDZ-864-599171

odzyskała chęć do życia. Cieszą ją postępy dzieci w szkole i to, że nie izolują się od
rówieśników,nie czują się gorsze i odrzucone. Marzy o lepszej przyszłości dla dzieci,o tym żeby
zdobyły większą wiedzę niż ona i o tym by ich życie było szczęśliwsze niż jej. Jest to
kochająca się rodzina,choć wciąż jeszcze walczą ze skutkami traumy przeżytej wcześniej. Rodzinie
bardzo potrzebny jest opał i zimowa odzież dla dzieci,aby rodzina mogła funkcjonować w godnych
warunkach. Pani Małgorzata prosi również o pomoc w zakupie zimowych butów dla dzieci i szafy,
ponieważ wszystkie ubrania przechowuje w kartonach.   

3. Potrzeby rodziny

szafka kuchenna dotychczas posiadana jest zniszczona, nie
spełnia swoich funkcji

odzież dla dzieci dzieci powyrastały z ubrań, brak środków
na zakup nowych 

opał zbliża się zima, brak środków na zakup
opału

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

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

Produkty dla niemowląt: nie

Wymagania żywieniowe: nie

Inne produkty żywnościowe: nie

- 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

Artykuły dziecięce: nie

SPECJALNE WYMAGANIA (np. alergie,
choroby skóry, przeciwskazania):

nie

Inne środki czystości: nie

- Odzież

Alan

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: spodnie,bluzy

Rozmiar: 134 cm
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Sylwetka: szczupła  

Uwagi: nie

Wiktoria

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: sukienka,bluzka

Rozmiar: 116 cm

Sylwetka: szczupła

Uwagi: nie

Kacper

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: spodnie,bluzy

Rozmiar: 110 cm

Sylwetka: szczupła 

Uwagi: nie

- Obuwie

Alan

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: traperki

Rozmiar: 35

Uwagi: nie

Wiktoria

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: kozaki

Rozmiar: 29

Uwagi: nie

Kacper

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: traperki

Rozmiar: 28

Uwagi: nie
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- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

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

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Kołdra, Pościel (poszwy,prześcieradła), Poduszka

Brakujące sprzęty: Pani Małgorzata potrzebuje szafkę kuchenną o wymiarach 80x70 cm
i czajnik elektryczny.

- Specjalne upominki

Miłym prezentem dla pani Małgorzaty będzie dobra kawa i czekolada, Alan marzy o głośniku do telefonu
a Wiktoria o wózku dla lalek. Najmłodszy Kacper chciałby dostać samochodzik.

- Inne potrzeby

Pani Małgorzata potrzebuje opału (brykiet) do ogrzania mieszkania.

Potrzeby, które nie są rzeczami

Pomoc ze strony Paczki Prawników pomogłaby rodzinie pani Małgorzaty w sprawach alimentacyjnych.

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

Imię i nazwisko: Alica Świątczak

E-mail: alicja.swiatczak@op.pl

Telefon: 511270833

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Aleksandra Polatowska

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.
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* 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
jedynie w zbiorczym zestawieniu. 

Razem zmieniamy świat na lepsze!


