PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY
Rodzina o kodzie POD-2664-542425
Dlaczego to takie ważne? To niepowtarzalny identyfikator rodziny, który wykorzystasz m.in.
do oznaczenia przygotowanych prezentów.
1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę
Adres:

Królowej Bony 4
38-500 Sanok

Daty i godziny otwarcia: 10.12.2016 Sobota 9.00-18.00
11.12.2016 Niedziela 10.00-15.00
Kontakt:

Lider rejonu - Bogusław Pleskacz, nr tel. 512 226 480

Wskazówki dojazdu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku

2. Opis rodziny
Pani Maria (55 l.) mieszka wraz z mężem Józefem (56 l.). W przeszłości państwo Maria i Józef
pracowali, a ich pensje zaspakajały potrzeby rodziny. Siedem lat temu okazało się, że pan Józef
choruje na pląsawicę Huntingtona. Wraz z rozwojem choroby, mężczyzna zaczął potrzebować stałej
opieki, więc pani Maria musiała również zrezygnować z pracy. W tej chwili rodzina utrzymuje się
wyłącznie z zasiłków (razem 1100 zł). Po odliczeniu kosztów utrzymania mieszkania oraz leków
rodzinie zostaje na życie około 240 złotych. Poważnym obciążeniem dla budżetu jest również
spłata pożyczki (150 zł miesięcznie), zaciągniętej na łóżko rehabilitacyjne dla pana Józefa.
Pozostała kwota nie wystarcza na wszystkie potrzebne leki i żywność. Pani Maria jest kobietą radosną
i zaradną, która uśmiecha się mimo codziennych trudności. Kiedyś robiła na drutach i udzielała
się w Kole Gospodyń Wiejskich. Marzy o wyjeździe do sanatorium, bo już od dawna nie może odpocząć.
Pan Józef przez lata był strażakiem w OSP i co roku w Wielkanoc odwiedzają go koledzy w mundurach, co
sprawia mu olbrzymią radość. Pomimo choroby pana Józefa w rodzinie panuje miłość. Pani Maria prosi
przede wszystkim o środki czystości, których zużywa się dużo przy chorym mężu. Ważny jest dla
niej również materac przeciwodleżynowy. Dla siebie prosi tylko o buty na zimę.
3. Potrzeby rodziny
Środki czystości (szczególnie proszek do
prania, szampon)

Pan Józef musi często zmieniać ubrania i
bieliznę.

Obuwie

Pani Marii nie stać na kozaki.

Materac przeciwodleżynowy

Ze względu na ruchliwość Pana Józefa
materace tracą swoje własności i
wymagają częstej wymiany.

- Żywność trwała:
Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:
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Herbata, Kasza, Cukier, Konserwy mięsne, Kawa, Makaron, Olej,
Konserwy rybne, Ryż, Mąka, Dżem, Warzywa w puszkach
Inne produkty żywnościowe:

kawa zbożowa, mleko, słodycze (gorzka czekolada), owoce
(pomarańcze, banany), soki do picia, suplementy diety Nutradrink

- Środki czystości
Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Płyny czyszczące,
Szampon

Inne:

Podkłady higieniczne, krem przeciwodleżynowy, chusteczki
nawilżające do ciała.

- Odzież
Józef
Rodzaj odzieży:

przejściowe

Kategoria:

spodnie dresowe

Rozmiar:

40 (170 cm wzrostu)

Sylwetka:

szczupły

Uwagi:
Józef
Rodzaj odzieży:
Kategoria:

skarpetki bezuciskowe

Rozmiar:

42

Sylwetka:
Uwagi:
- Obuwie
Maria
Rodzaj obuwia:

zimowe

Kategoria:

kozaki

Rozmiar:

36

Uwagi:

niskie, średni obcas, kolor czarny

- Wyposażenie mieszkania
Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:
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Koc
Inne:

Materac przeciwodleżynowy

Brakujące sprzęty:

Pralka automatyczna ładowana od góry, blender

- Specjalne upominki
Perfuma dla Pani Marii
Zdrovital dla Pana Józefa
4. Osoby opiekujące sie rodziną
- Wolontariusz opiekun rodziny
E-mail:

kedzierski.damian@gmail.com

- Lider Rejonu
Imię i nazwisko:

Boguslaw Pleskacz

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
pudeł produktów, które łatwo ulegają uszkodzeniu, wylaniu, rozgnieceniu.
* Aby prezent nabrał świątecznego charakteru można owinąć pudła świątecznym papierem! Warto też
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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!

