
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie LDZ-2061-418770

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

1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę

Adres: Sienkiewicza 5
98-330 Pajęczno

Daty i godziny otwarcia: 10.12.2016 Sobota 9:00 - 19:00
11.12.2016 Niedziela 8:00-18:00

Kontakt: Lider Rejonu - Nina Romańska, nr tel. 724336221

Wskazówki dojazdu: Magazyn znajduje się w Zespole Szkół w Pajęcznie im. Henryka Sienkiewicza, w
hali sportowej.
Wjazd dużą bramą z tyłu budynku, od strony orlika .

2. Opis rodziny

Pani Alicja (36 l.) samotnie wychowuje dwie córki Kornelię (12 l.) i Kasię (10 l.) W obecnej chwili
rodzina znajduje się w martwym punkcie . Choroba Pani Alicji wyklucza ją z możliwości podjęcia pracy.
Kobieta choruje na włókniaka , ma odbitą nerkę co jest spowodowane pobiciem przez męża. Na domiar
złego ma przepuklinę na kręgosłupie , która wymaga operacji jednakże pani Alicja nie ma nikogo kto
mógłby ją wspierać i opiekować się nia w trakcie rekonwalenscencji. Mąż pani Alicji choruje na
zespół Otella (paniczną  zazdrość ). Choroba utrudnia ich wspólne życie i na chwilę obecną mąż
pracuje w delegacji i chce utrzymywać kontakt tylko z córkami. Duże problemy są również z teściami,
ktorzy stoja po stronie męża i znęcają się psychicznie nad panią Alicją. Ogólny dochód rodziny to
ponad 3 tysiące złotych, po odliczeniu  kosztów utrzymania pozostaje już niewiele. Mniej więcej na
miesiąc, na jednego członka rodziny pozostaje 472 zł. Nie uwzglednia się tu jednak kwoty, która
zabiera komornik na pokrycie długów męża Ewy. Pomimo sytuacji która wydawać by się mogło jest
końcem świata pani Alicja z córkami nie poddają się. Kobieta chodzi na różne kursy do Urzędu
Gminy,żeby podnieśc swoje kompetencje i po wyleczeniu chociaż jednego schorzenia podjąć się
jakiejkolwiek pracy. Dziewczyny są dumą mamy, osiągają wspaniałe wyniki w nauce. Kornelia wygrywa
wszystkie możliwe konkursy wiedzy a Kasia świetnie maluje.  W najwazniejszych potrzebach rodzina
zaznacza materiały szkolne, ponieważ w szkole podstawowej bardzo duża ilość tego typu rzeczy jest
zużywana. Rodzina prosi również o odzież i obuwie bo zliża się sroga zima a jak wiadomo ciężko ją
przeżyć bez ciepłych ubrań.

3. Potrzeby rodziny

materiały szkolne bardzo dużo potrzeba w szkole podstawowej

odzież potrzebne są kurtki zimowe

środki czystości dla zachowania porządku

- Żywność trwała:

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

Produkty dla niemowląt: -

Wymagania żywieniowe: -

Inne produkty żywnościowe: nutella

- 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

Artykuły dziecięce: -

Inne: -

- Odzież

Kornelia

Rodzaj odzieży: zimowa

Kategoria: kurtka

Rozmiar: 154

Sylwetka: szczupła

Uwagi: czarna/granat

Kasia

Rodzaj odzieży: zimowa

Kategoria: kurtka

Rozmiar: 152

Sylwetka: szczupła

Uwagi: czarna/granat

Alicja

Rodzaj odzieży: zimowa

Kategoria: kurtka

Rozmiar: 168

Sylwetka: szczupła

Uwagi: ciemna

Kornelia
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Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: spodnie

Rozmiar: 154

Sylwetka: szczupła

Uwagi: jeansy i dresy

Kasia

Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: spodnie

Rozmiar: 152

Sylwetka: szczupła

Uwagi: jeansy i dresy

- Obuwie

Kornelia

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: kozaki

Rozmiar: 37

Uwagi: dłuższe

Kasia

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: kozaki

Rozmiar: 35

Uwagi: dłuższe

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

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

Inne: -

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Koc, Ręczniki, Pościel

Inne: pościel- 160x200
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koc- gruby
ręczniki- kąpielowe
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Brakujące sprzęty: talerze obiadowe, zestaw garnków

- Inne potrzeby

Encyklopedie dla dziewczynek.

- Specjalne upominki

pani Alicja- łańcuszek z Bozią
dziewczynki- szlafroki

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

E-mail: 05091996ja@gmail.com

Telefon: 607341221

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Nina Romańska 

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.
* 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
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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!


