
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie SLA-2948-578061

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: J.Ligonia 2
41-902 Bytom

Daty i godziny otwarcia: 9.12.2017 - Sobota 9:00 - 21:00
10.12.2017 - Niedziela 9:00 - 21:00

Kontakt: Logistyk magazynu - Krzysztof Talaga tel. 662 243 603

Wskazówki dojazdu: Magazyn znajduje się w Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża
Świętego. Dojazd od ul. Strzelców Bytomskich - ul. Ligonia jest ulicą
jednokierunkową.

2. Opis rodziny

Pani Ania (25 l.) i pan Marcin (31 l.) wspólnie wychowują dwóch synków: Piotrusia (6 l.) i Szymona (3
l.). Rodzina pani Ani mieszka wraz z jej mamą funkcjonując jako dwa osobne gospodarstwa domowe. Kobieta
wprowadza bardzo nieprzyjemną atmosferę i w ogóle nie pomaga swojej córce. Zadłużyła również
mieszkanie, w którym obecnie wszyscy mieszkają, a w związku z jej brakiem wypłacalności, długi
przeszły na rodzinę pani Ani bez uprzedniej informacji o zaistniałej sytuacji. Czasami rodzinie brakuje
pieniędzy na żywność. Natomiast rodzice zawsze starają się zapewnić dzieciom ciepłe posiłki w
przedszkolu. Pan Marcin podjął w tym miesiącu staż, ale wynagrodzenie za pracę wpłynie dopiero w
przyszłym miesiącu. Obecnie rodzina utrzymuje się zasiłku okresowego, programu "Rodzina 500 Plus" oraz
zasiłku rodzinnego na dzieci. Po odliczeniu kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania (420 zł),
pozostaje 398 zł na jednego członka miesięcznie.  Pani Ania bardzo dba o dzieci mimo trudnej sytuacji
mieszkaniowej oraz niepoukładanej relacji z mamą. Kobieta chce się rozwijać, pójść do pracy i
poprawić dobrobyt rodziny. Rodzina uwielbia wspólnie spędzać czas. Piotruś fascynuje się światem
robotów, uwielbia również rysować. Dlatego na ścianie w pokoju widnieje wiele jego arcydzieł. Kiedy
był chory i przez bardzo długi okres czasu nie było go w przedszkolu sam nadrobił naukę czytania.
Natomiast Szymek wyrośnie z pewnością na świetnego maszynistę, ponieważ już od małego uwielbia
bawić się ciuchciami. Najważniejszymi potrzebami dla rodziny jest zapewnienie przejściowego oraz
ciepłego zimowego obuwia. Obecnie rodziny nie stać na taki wydatek. Wśród  potrzeb, pani Ania wskazuje
również kuchenkę elektryczną. Ta, którą posiada obecnie ma tylko jeden sprawny palnik i trudno na
niej gotować. Rodzina będzie również wdzięczna za żywność, na którą czasami brakuje środków.

3. Potrzeby rodziny

obuwie rodzinie brakuje środków na zakup obuwia

żywność Na zakup niezbędnych produktów rodzina
przeznacza znaczną część budżetu
domowego
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kuchenka elektryczna obecna kuchenka na gaz nie jest używana
już od 3 lat, ponieważ rodzina ma odcięty
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dostęp do gazu, używa jednopalnikowej
kuchenki elektrycznej
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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

- 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

Szymon

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: kurtka

Rozmiar: 54- 98 cm

Sylwetka: szczupła

Uwagi:

Szymon

Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: spodnie

Rozmiar: 54- 98 cm

Sylwetka:

Uwagi: spodnie dresowe, rozmiar ubrań jak na 2-3 latka

Piotr

Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: spodnie

Rozmiar: 116 cm 

Sylwetka: szczupła

Uwagi: spodnie dresowe

- Obuwie

Szymon

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: trapery 
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Rozmiar: 31-32

Uwagi:

Szymon

Rodzaj obuwia: przejściowe

Kategoria: adidasy

Rozmiar: 31-32

Uwagi:

Piotrek 

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: trapery

Rozmiar: 24-25

Uwagi:

Piotrek

Rodzaj obuwia: przejściowe

Kategoria: adidasy

Rozmiar: 24-25

Uwagi:

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

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

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Ręczniki

Brakujące sprzęty: kuchenka elektryczna (dwupalnikowa) - obecna kuchenka na gaz nie
jest używana już od 3 lat, ponieważ rodzina ma odcięty dostęp
do gazu, używa jednopalnikowej kuchenki elektrycznej
łóżko (dwupiętrowe, używane w dobrym stanie) - obecnie
chłopcy śpią razem na jednym, małym i zniszczonym łóżku 

- Specjalne upominki

Piotruś- transformers Optimus Prime
Szymon - ciuchcia
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pani Anna - perfumy lub kurtka
pan Marcin - perfumy

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

E-mail: madzia.maciejczyk@gmail.com

Telefon: 727924717

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Kasia Winkler

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



PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie SLA-2948-578061

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!


