
 

 

 

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY
Rodzina o kodzie MAZ-698-405013

1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę

Adres: ul. Nasielska 3
05-180 Pomiechówek

Daty i godziny otwarcia: 14.12.2014 niedziela w godz. 9:00-16:00

Kontakt: Marcin Gągolewski - lider rejonu 505-913-478

Wskazówki dojazdu: Jadąc drogą krajową nr 62 w Pomiechówku skręcamy w ulicę Nasielską (przy
pomniku św Anny) i podjeżdżamy około 100m. Po prawej stronie widzimy gmach
przedszkola (nowoczesny budynek). Magazyn znajduje się w lewym skrzydle
przedszkola - w Centrum Integracji Społecznej.

2. Opis rodziny

Niepełnosprawna ruchowo pani Ewa (34 l.) samotnie wychowuje dwóch synów Marka (13 l.) i Marcina (3 l.)
Pani Ewa 2 miesiące temu straciła męża, który był jej wielką miłością. Bardzo cierpi po jego
stracie, ale stara się być dzielna dla swoich dzieci. Sytuacja finansowa rodzina jest trudna. Pani Ewa
nie pracuje, rodzina utrzymuje się z zasiłków z OPS-u. Dochód na jednego członka rodziny to zaledwie
149 zł. Pani Ewa mimo niepełnosprawności aktywnie szuka pracy. Obecnie bierze udział w projekcie dla
niepełnosprawnych zorganizowanym przez Urząd Pracy. Marzy o tym aby znaleźć pracę w administracji.
Dodatkowo uczy się zaocznie w szkole dla dorosłych. Starszy syn Marek wspiera mamę jak tylko potrafi.
Pomaga zadbać o dom a także opiekuje się młodszym bratem. Chłopiec dobrze się uczy i marzy o tym by
jak najszybciej się usamodzielnić i pomóc mamie i bratu finansowo. Rodzina potrzebuje żywności i
środków czystości. Wśród największych potrzeb pani Ewa wymienia również 2 stalowe kaloryfery,
które pomogłyby dogrzać 2 pokoje.

3. Potrzeby rodziny

Żywność brakuje produktów żywnościowych

Środki czystości brakuje środków czystości ze względu na
niskie przychody

2 kaloryfery stalowe w dwóch pokojach jest za zimno

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

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

- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:
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Proszek do prania, Płyny czyszczące, Płyn do mycia naczyń,
Szampon, Pasta do zębów, Szczoteczka do zębów, Mydło/żel
myjący

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

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

- Wyposażenie mieszkania

Inne: Czajnik tradycyjny

- Inne potrzeby

2 kaloryfery stalowe do dogrzania domu - wymiary 600mm (wysokość) 800 mm (długość), moc 1000 i
więcej W

- Specjalne upominki

Marek - gra komputerowa Symulator farmy
Marcin - samochód, puzzle piankowe
Ewa - zestaw kosmetyków do pielęgnacji ciała lub perfumy

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

E-mail: mariolkapietrzak@interia.eu

Telefon: 506944443

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Marcin Gągolewski

5. Jak zapakować paczkę

* Paczki można 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
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są używane,  zawsze przygotowane z myślą o drugim człowieku. Przygotuj więc paczkę tak, by
podniosła poczucie własnej wartości u obdarowanych przez Ciebie osób.

Wskazówki do przygotowania Paczki:
* 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.
* 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 kolorowym papierem

Gdzie możesz zrobić zakupy do Paczki:

Partnerem SZLACHETNEJ PACZKI jest MAKRO. Dzięki specjalnej karcie wstępu, możesz w sklepach MAKRO
zrobić zakupy tanio i sprawnie - wystarczy przy wejściu podać do zeskanowania poniższy kod kreskowy:

Dziękując za Twoje zaangażowanie w SZLACHETNĄ PACZKĘ, zapraszamy do ponownego spotkania przy
rozliczaniu formularza PIT. Przekaż swój 1% na Stowarzyszenie WIOSNA.

Razem zmieniamy świat na lepsze!


