
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie MLP-2494-022204

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

1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę

Adres: Chmielowskiego 1
31-067   Kraków

Daty i godziny otwarcia: 10.12.2016 Sobota 10:00-18:00
11.12.2016 Niedziela 10:00-16:00

Kontakt: Lider Rejonu - Zofia Ressel, nr tel. 884 293 175

Wskazówki dojazdu: Magazyn znajduje się na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami
Integracyjnymi.

2. Opis rodziny

Pani Anna (70 l.) i pan Franciszek (56 l.) - kuzyn pani Anny, mieszkają razem. Pani Anna, z powodu swojej
choroby serca, wymaga dużej opieki ze strony pana Franciszka, kobieta nie jest w stanie wykonywać
wszystkich codziennych czynności. Dwa miesiące temu zasłabła, od tej pory wymaga większej opieki,
jest słaba i potrzebuje ciągłej pomocy. Z tego powodu pan Franciszek nie może podjąć stałej pracy.
Pani Anna choruje od 6 lat, choroba utrudnia jej funkcjonowanie, ponieważ oprócz choroby serca, ma
także problemy z poruszaniem się. Dodatkowym problemem rodziny są zaległości w płatności za
mieszkanie, dlatego grozi im eksmisja. Rodzina utrzymuje się z niewielkiej emerytury pani Ani. Kiedy pan
Franciszek mógł dorabiać na budowie, za zarobione pieniądze kupował jedzenie, teraz ze względu na
stałą opiekę nad kuzynką nie może podjąć pracy, gdyż pani Anna potrzebuje stałej opieki w ciągu
dnia. Miesięcznie na jedną osobę przypada 209 złotych na życie. Mężczyzna bardzo poświęca się
dla swojej kuzynki, pomaga jej w codziennych czynnościach, stara się o lepszy byt dla nich. Między
kuzynostwem widać wielką troskę o drugą osobę. Mimo problemów oboje są bardzo przyjaźni, co dało
się odczuć już podczas pierwszej rozmowy. Pan Franciszek to bardzo zaradny mężczyzna, w oczach pani
Anny jest bohaterem każdego dnia, kobieta zawsze docenia go dobrym słowem i jest mu bardzo wdzięczna za
opiekę. Pani Anna kocha przyrodę, wspominała o częstych wyjazdach na Mazury, kiedy to jeszcze była w
pełni zdrowia, widać że docenia to, co mogła przeżyć w swoich latach młodości i pięknie o tym
opowiada. Kobieta mimo problemów nie poddaje się w życiu i ukojenia szuka w modlitwie. Pokazywała nam
swoją kolekcję obrazków religijnych zawieszoną na ścianie, mówi, że wierzy, iż w życiu może być
lepiej i nigdy nie należy się poddawać. Rodzina najbardziej potrzebuje żywności, najlepiej gotowych
produktów obiadowych do odgrzania, ponieważ gotowanie sprawia im kłopot, ponieważ pani Anna nie może
wykonywać niektórych czynności. Potrzebują też ciepłych kołder na zimę. Czajnik to trzecia z
potrzeb rodziny, która ułatwi przygotowanie ciepłych napojów, będzie szczególnie przydatny w zimowe
wieczory.

3. Potrzeby rodziny

jedzenie brak odpowiednich środków żywieniowych 
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kołdry przydadzą się na zimę 

czajnik gazowy (zwykły) ponieważ stary się spalił, a w zimowe
wieczory ciepła herbata jest idealna na
rozgrzanie 

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

Herbata, Konserwy mięsne, Kawa, Olej, Konserwy rybne, Ryż,
Dżem, Warzywa w puszkach

Inne produkty żywnościowe: groszek zielony w puszce, kukurydza w puszce, fasolka po
bretońsku w słoikach, gotowe dania w słoikach- flaczki,
gołąbki, szynka konserwowa w puszce. 

- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Płyny czyszczące

Inne: vizir do bieli i do koloru ze względu na uczulenie pani Ani na
inne proszki, Ajax zielony do podłóg, domestos

- Odzież

Franciszek 

Rodzaj odzieży: zimowa

Kategoria: kurtka

Rozmiar: L

Sylwetka: 176 cm wzrostu 

Uwagi:

Franciszek 

Rodzaj odzieży:

Kategoria: skarpetki

Rozmiar: 41

Sylwetka:

Uwagi:

Anna

Rodzaj odzieży:

Kategoria: podkoszulki 
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Rozmiar: XXXL

Sylwetka:

Uwagi:

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Kołdra, Koc, Pościel, Poduszka

Inne: Kołdra rozmiar : uniwersalny 160x200, pościel w rozmiarze
kołdry 

Brakujące sprzęty: Czajnik zwykły nie na prąd (gazowy) - rodzina twierdzi, że
elektryczny pobiera dużo prądu, czajnik przyda się, aby zrobić
ciepłą herbatę czy kawę, na zimowe wieczory taki napój
będzie idealny. 

- Specjalne upominki

Elektryczna maszynka do włosów, czekolady z orzechami, bakaliami z Wawelu. 

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

Imię i nazwisko: Anna Bartnik

E-mail: bartnikanna797@gmail.com

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Zofia Ressel

5. Mamy dla Ciebie kilka wskazówek, ważnych w przygotowaniu Paczki. 

* Paczki możesz dostarczyć wyłącznie do tego magazynu, z którego wybrana została rodzina. Wyjątkiem
jest sytuacja, kiedy wybierzesz rodzinę z innego województwa, wtedy możesz dostarczyć paczkę do
Magazynu Zastępczego znajdującego się w Twoim województwie (dane adresowe zamieszczone są na stronie
wyboru rodziny).
* Pamiętaj, że po wybraniu przez Ciebie rodziny nikt inny nie będzie już dla niej przygotowywał
paczki. 
* 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.
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* 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. 
* 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. 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 Twojego wsparcia. Możesz sprawić,
że przekazywane w świat wyniki będą prawdziwe i ucieszą 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.

Razem zmieniamy świat na lepsze!


