
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie -737-604081

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: Krucza 49
53-410  Wrocław

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

Kontakt: Lider rejonu Krzyki II Joanna Stasiak-Czarnecka nr tel. 504-410-124

Wskazówki dojazdu: Magazyn znajduje się w VII LO. Wjazd na dziedziniec szkoły możliwy jest bramą
od ulicy Jemiołowej. Jest dużo miejsc parkingowych. Magazyn znajduje się na
parterze szkoły.

2. Opis rodziny

Pani Agata (37l.) i pan Przemek (37l.) sa rodzicami trojga dzieci: Patryka (12l.), Julii (6l.) i Amelki
(3l.). Do zeszłego miesiąca rodzina radziła sobie bardzo dobrze. Nie korzystała z pomocy MOPS, a
obydwoje rodzice pracowali. Rodzinie niczego nie brakowało. Splot nieszczęśliwych wydarzeń sprawił
jednak, że rodzina znalazła się przejściowo w bardzo trudnej sytuacji. Pracodawca pana Przemka nie
wypłacił mu pensji za ostatnie dwa miesiące pracy, wobec czego pan Przemek złożył wypowiedzenie i
szuka nowego zatrudnienia. W tym samym czasie okazało się, że pani Agata jest w zagrożonej ciąży i
także musi zrezygnować z pracy. Rodzina została bez środków do życia. Pan Przemek, mimo aktywnego
szukania stałej pracy, dorabia gdzie tylko może, przyjmując małe zlecenia. Pani Agata pomaga  w tym
czasie starszym sąsiadkom, robiąc im zakupy i gotując, za co dostaje symboliczną zapłatę. Rodzina
wynajmuje mieszkanie, co powoduje dość duże wydatki. Po opłaceniu czynszu i rachunków (1640zł),
zostaje im do dyspozycji po 175zł na osobę.  Mimo trudnej sytuacji, w jakiej rodzina nagle się
znalazła, nikt z domowników się nie poddaje. Rodzice kierują swoje działania ku poprawie życia i
dbaniu o dobry rozwój dzieci. Rodzice dumnie opowiadają, że najbardziej lubią spędzać czas z
dziećmi- wspólnie grają w gry planszowe, rysują, oglądają filmy familijne. Lubią razem spacerować.
Najważniejsze jest dla nich, by dzieciom nic nie brakowało i by nie chodziły głodne. Dzieci realizują
się w swoich pasjach- Patryk w koszykówce, Julia w tańcu, a Amelia w rysowaniu. Rodzinie ciężko było
przyznać się do potrzeb. Uważają, że sami powinni zapewnić byt swojej rodzinie. Po dłuższej
rozmowie pani Agata przyznała, że najpilniejsza w tej chwili jest pomoc w postaci żywności i środków
czystości, gdyż brak finansów nie pozwala na zrobienie pełnych zakupów. Pani Agata będzie również
wdzięczna za zimową odzież dla swoich dzieci.

3. Potrzeby rodziny

żywność -

chemia -

odzież jest potrzebna dzieciom na nadchodzącą
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- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

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

Inne produkty żywnościowe: mleko, płatki, słodycze, kakao, pasztety

- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

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

- Odzież

Patryk

Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: spodnie

Rozmiar: 158

Sylwetka: szczupła

Uwagi: ciemne

Patryk

Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: bluza

Rozmiar: 158

Sylwetka: szczupła

Uwagi: ciemne

Patryk

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: kurtka

Rozmiar: 158

Sylwetka: szczupła

Uwagi: ciemne

Julia

Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: spodnie

Rozmiar: 128
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Sylwetka: szczupła

Uwagi: róż

Julia

Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: bluza

Rozmiar: 128

Sylwetka: szczupła

Uwagi: róż

Julia

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: kurtka

Rozmiar: 128

Sylwetka: szczupła

Uwagi: róż

Amelia

Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: spodnie

Rozmiar: 116

Sylwetka: szczupła

Uwagi: róż

Amelia

Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: bluza

Rozmiar: 116

Sylwetka: szczupła

Uwagi: róż

Amelia

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: kurtka

Rozmiar: 116



PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie -737-604081

Sylwetka: szczupła

Uwagi: róż

- Obuwie

Julia

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: kozaki

Rozmiar: 32

Uwagi:

Amelia

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: kozaki

Rozmiar: 26

Uwagi:

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

Farbki, Papier kolorowy, Klej, Nożyczki, Kredki, Plastelina

Inne: papier do rysowania

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Kołdra, Pościel (poszwy,prześcieradła)

Inne: kołdra 140x200cm-1 sztuka
pościel dla dzieci- 3 komplety

Brakujące sprzęty: pralka ładowana od góry- obecna ma kilkanaście lat i cały czas
się psuje

- Specjalne upominki

Patryk- książka o superbohaterach, Julia- Barbie, Amelia- ciastolina, pani Agata- książka przygodowa,
krem, pan Przemysław- kosmetyki po goleniu

- Inne potrzeby

wspólne wyjście dla całej rodziny- marzą by zobaczyć zoo



PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie -737-604081

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

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
jedynie w zbiorczym zestawieniu. 

Razem zmieniamy świat na lepsze!


