
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie MLP-1465-523686

Dlaczego to takie ważne? To niepowtarzalny identyfikator rodziny, który wykorzystasz m.in.
do oznaczenia przygotowanych prezentów. 

1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę

Adres: Na Kozłówce 25
30-644 Kraków

Daty i godziny otwarcia: 12.12.2015 - sobota 9.00 - 18.00
13.12.2015 - niedziela 9.00 - 17.00

Kontakt: Lider Rejonu - Barbara Socała, tel. 782-052-926

Wskazówki dojazdu: Magazyn znajduje się w budynku Siemachy, bezpośrednio przy ulicy Na Kozłówce.
Parkingi są wzdłuż ulicy.

2. Opis rodziny

Pani Krystyna (62 l.) mieszka samotnie w niedużym domu. Ponad 20 lat temu postanowiła podjąć się
opieki nad schorowanymi mamą i ciotką, co wiązało się z koniecznością rezygnacji z pracy zawodowej.
Brak kontaktu z ludźmi, będący konsekwencją tej ciężkiej pracy oraz niedawna śmierć mamy i ciotki,
doprowadziły ją do depresji. W związku z koniecznością wczesnego zakończenia pracy zawodowej, Pani
Krystynie przysługuje bardzo niska emerytura. Po odliczeniu wydatków na leki i mieszkanie pozostają jej
303 złote na utrzymanie. Dokuczliwe stają się też coraz liczniejsze usterki w domu: awaria instalacji
elektrycznej, brak wody w kuchni i przeciekający dach. Pomimo tych trudności Pani Krystyna stara się
pomagać innym. Przez kilka lat działała jako wolontariusz opiekun osób starszych.  Marzeniem Pani
Krystyny jest napisanie książki przygodowej lub podróżniczej (głównym bohaterem mógłby być jej
kot Brutus). Sama jest miłośniczką tego typu literatury. Z rozrzewnieniem wspomina podróże, które
odbywała zanim znalazła się w trudnej sytuacji. Ważnym wsparciem jest dla niej jej córka, która
jednak ze względu na swoją trudną sytuację materialną, nie jest w stanie wspomóc ją finansowo.
Wśród najważniejszych potrzeb Pani Krystyna wymienia żywność, pościel i blender lub mikser
pozwalający na przygotowywanie posiłków zgodnych z dietą konieczną z powodu chorej wątroby (obecny
zepsuł się po 20 latach użytkowania).

3. Potrzeby rodziny

Pościel Stara pościel jest sprana (korzystała z
niej matka i często należało ją prać)

Żywność

Blender lub mikser Do przygotowania posiłków zgodnych z
dietą.

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
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potrzebuje rodzina: Herbata, Cukier, Konserwy mięsne, Olej, Konserwy rybne, Ryż,
Dżem, Warzywa w puszkach

Wymagania żywieniowe: Pabi Krystyna nie powinna jeść tłusto z powodu problemów z
woreczkiem żółciowym

- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

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

- Obuwie

Krystyna

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: buty

Rozmiar: 38/39

Uwagi:

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Kołdra, Pościel, Poduszka

Brakujące sprzęty: 2 krzesła do pokoju, ponieważ stare się rozpadają, nieduże
radio, blender by móc stosować zdrowszą dietę (poprzedni
blender zepsuł się po ponad 30 latach używania). 

- Specjalne upominki

Książka Lisy Gardner

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

E-mail: kalina91@gmail.com

Telefon: 600443108

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Barbara Socała
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5. Jak jeszcze możemy Ci pomóc? Przekazujemy praktyczne wskazówki w przygotowaniu paczki. 

* Paczki możesz 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 – niech będą zadbane. Paczka przygotowywana jest z myślą o drugim człowieku – jest
jak prezent. Przygotuj  paczkę tak, by podniosła poczucie własnej wartości u obdarowanych przez Ciebie
osób.
* Paczki powinny być podzielone na kilka, poręcznych, niezbyt ciężkich pudeł, prosimy nie dostarczać
do magazynu produktów zapakowanych w reklamówki czy worki foliowe. Należy pamiętać, że w
większości magazynów nie będzie sprzętu do transportu przygotowanych paczek - będą one noszone
ręcznie siłami Drużyny SZLACHETNEJ PACZKI.
* Każde pudło i inne pakunki powinny być opisane kodem rodziny oraz opatrzone numerem, pudła i pakunki
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. Aby cała Polska mogła na żywo śledzić wyniki SZLACHETNEJ PACZKI…

… w trakcie finału w magazynach będziemy wybierali informacje o wartości paczki i liczbie osób
zaangażowanych w jej przygotowanie. Jednak nie uda nam się to bez Waszego wsparcia. Możecie sprawić,
że przekazywane w świat wyniki będą prawdziwe i będą cieszyły całą Polskę. Prosimy – w czasie
wizyty w magazynie wypełnij kartę i wrzuć do pudełka. Badanie jest anonimowe, a jego wynik analizowany
będzie jedynie w zbiorczym zestawieniu.

7. Jeśli chcesz, możesz docenić też rodzinę medalem za waleczność

Więcej informacji o tej formie mądrej pomocy dla rodziny, znajdziesz po zalogowaniu do systemu Paczki w
zakładce "Darczyńca -> Komu robię paczkę".

Razem zmieniamy świat na lepsze!


