
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie MLP II-1614-032376

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

1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę

Adres: Myślenicka 38
32-420 Gdów

Daty i godziny otwarcia: 12.12.2015 - sobota 9:00-19:00
13.12.2015 - niedziela 9:00-17:00

Kontakt: Lider Rejonu - Adrian Kasprzyk, tel. 784 508 148

Wskazówki dojazdu: Magazyn znajduje się w salce na Wikarówce koło Kościoła parafialnego w
Gdowie przy ulicy Myślenickiej. Budynek po prawej stronie od kościoła. Wjazd
do magazynu od ulicy Myślenickiej. 

2. Opis rodziny

Pani Zofia (46 l.) wraz z mężem, Panem Piotrem, wychowują dwójkę dzieci: Stanisława(20 l.) i
Annę(11 l.) Sytuacja rodziny była dobra do momentu, gdy ok. 4 lata temu, Pani Zofia dostała wylewu.
Pogorszył się tym samym bardzo jej stan zdrowia. Konieczność podjęcia kosztownego leczenia i
niemożliwość opiekowania się dziećmi oraz domem, mocno pogorszyły kondycję rodziny. Pojawiły się
problemy finansowe, rodzina wzięła kredyt na ok. 30 tys. zł. Kwota ta pozostaje wciąż prawie w
całości do spłacenia. Kolejne problemy w rodzinie pojawiły się wraz z wyjazdem za granicę
najstarszej córki Państwa Zofii i Piotra. Zerwała ona kontakt z rodziną. Póki córka była w domu,
opiekowała się mamą i pomagała w wychowaniu najmłodszej Anny. Po jej wyjeźdźcie, wszystkie
obowiązki spadły na barki P. Piotra, który z zawodu jest operatorem maszyn budowlanych. Musi on teraz
pogodzić pracę z prowadzenie domu i wychowaniem najmłodszej córki. Pomimo trudnej sytuacji, rodzinie
przy wsparciu GOPSu, udało się umieścić P. Zofię w ośrodku leczniczym. Dzięki opiece jaką tam ma,
a jakiej nie mogła mieć na miejscu, jej stan zdrowia choć trochę się trochę polepsza. Również
sytuację finansową  stara się poprawiać syn, Stanisław, który pracuje dorywczo. Po odliczeniu
kosztów utrzymania mieszkania, rodzinie zostaje 360 złotych na rękę miesięcznie.  W tej trudnej
sytuacji rodzina wciąż ma bardzo silne więzi między sobą. Rodzicie są bardzo dumni z dzieci, a
najmłodsza Anna jest oczkiem w głowie P. Piotra. Pan Piotr jest osobą, bardzo pracowitą, która stara
się zapewnić jak najlepsze warunki do życia dla swoich dzieci i żony. Rodzina najbardziej potrzebuje
jedzenia i środków czystości, na które brakuje pieniędzy. Nieśmiało wspomina o odzieży i butach na
zimę, które bardzo przydałyby się rodzinie.

3. Potrzeby rodziny

żywność brakuje żywności nie starcza pieniędzy na
żywność

środki czystośći ułatwią normalne funkcjonowanie

odzież i obuwie pomogą przetrwać zimę w dobrych warunkach
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- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

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

Inne produkty żywnościowe: słodycze

- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

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

Artykuły dziecięce: krem przeciw oparzeniom,oliwka do ciała

- Odzież

Anna

Rodzaj odzieży: zimowa/przejściowa

Kategoria: różne

Rozmiar:

Sylwetka: szczupła

Uwagi: na wzorst 140

Stanisław

Rodzaj odzieży: zimowa/przejściowa

Kategoria: różne

Rozmiar:

Sylwetka: dobrze zbudowany

Uwagi: na wzorst 164 w pasie 94cm

Zofia

Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: koszule do spania

Rozmiar:

Sylwetka: duża/tęga

Uwagi: w pasie ok. 90cm wzorst 170cm

Piotr

Rodzaj odzieży: zimowe/przejściowe

Kategoria: różne
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Rozmiar:

Sylwetka:

Uwagi: wzrost 164

- Obuwie

Anna

Rodzaj obuwia: zimowe/różne

Kategoria: kozaki/tanisówki

Rozmiar: 39

Uwagi:

Stanisław

Rodzaj obuwia: zimowe/różne

Kategoria: buty/trapery

Rozmiar: 45

Uwagi:

Zofia

Rodzaj obuwia: przejściowe

Kategoria: tenisówki

Rozmiar: 40

Uwagi:

Piotr

Rodzaj obuwia: zimowe/różne

Kategoria: buty/trapery

Rozmiar: 42

Uwagi:

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

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

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:
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Kołdra, Koc, Pościel, Poduszka

- Inne potrzeby

gry planszowe,zabawki dla 11l. córki

- Specjalne upominki

Wędka karpiówka dla P. Piotra,gra planszowa "5 sekund" dla Anny, zegarek dla Stanisława

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

E-mail: tomaszstanisz1@gmail.com

Telefon: 668712006

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Adrian Kasprzyk

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. 



PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie MLP II-1614-032376

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!


