
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie MAZ-2774-577208

Dlaczego ten kod jest ważny? To niepowtarzalny identyfikator rodziny, który wykorzystasz
m.in. do oznaczenia przygotowanych prezentów. 

1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę

Adres: ul. Reymonta 13 A
26-800 Białobrzegi

Daty i godziny otwarcia: 10.12.2017 Niedziela 10:00-24:00

Kontakt: Milena Kalinowska - Lider Rejonu - 723 917 977

Wskazówki dojazdu: Hala znajduje się tuż przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej, ul.
Targowicka 3, 26-800 Białobrzegi. 
Hala posiada wielkie okrągłe okna. Na drzwiach będzie wisiała flaga
Szlachetnej Paczki. 

Białobrzegi Radomskie, między Radomiem a Warszawą, proszę nie mylić z
Białobrzegami Zegrzyńskimi.

Google Maps źle wskazuje położenie Hali, Hala znajduje się dokładnie na
skrzyżowaniu ul. Reymonta z ul. Sądową.  

2. Opis rodziny

Pani Teresa (69 l.) mieszka wraz z synem Stefanem (49 l.).  Rodzina do niedawna radziła sobie dobrze,
jednak sytuacja zmieniła sie rok temu, kiedy zmarł mąż Pani Teresy. Od tego czasu utrzymują się
tylko z emerytury Pani Teresy, która wynosi 850 zł. Stefan poszukuje pracy, niestety w najbliższym
otoczeniu trudno o jej znalezienie. W okresie letnim stara się pracować dorywczo podczas zbiorów
owoców i warzyw. Po odliczeniu kosztów utrzymania, na jednego członka rodziny przypada jedynie 270 zł.
Pani Teresa jest załamana, musiała poradzić sama sobie ze stratą męża, a także z trudną sytuacją
finansową. Podczas spotkania przyznała, że nie ma nadziei, że ktokolwiek może jej jeszcze pomóc. 
Wśród najważniejszych potrzeb Pani Teresa wymienia żywność oraz odzież. Aktualnie Pani Teresa nie
ma również  funduszy na zakup opału, bardzo potrzebnego na zimę. 

3. Potrzeby rodziny

żywność brakuje na nią pieniędzy, jest bardzo
potrzebna

ubrania brak środków na zakup zimowych ubrań dla
Pani Teresy 

opał: węgiel brak środków na zakup opału, bez tego
trudno będzie przeżyć zimę
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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

- 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

Inne: papier toaletowy, podpaski

- Odzież

Teresa

Rodzaj odzieży: zimowa

Kategoria: kurtka

Rozmiar: 50

Sylwetka:

Uwagi:

Teresa

Rodzaj odzieży: zimowy

Kategoria: polar

Rozmiar: 50

Sylwetka:

Uwagi:

Teresa

Rodzaj odzieży: zimowe 

Kategoria: rajstopy

Rozmiar: 5

Sylwetka:

Uwagi:

Teresa

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: ciepłe skarpety

Rozmiar: 38
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Sylwetka:

Uwagi:

- Obuwie

Teresa

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: ciepłe kapcie

Rozmiar: 38

Uwagi:

- Inne potrzeby

opał

- Specjalne upominki

Pani Teresa lubiła czytać książki, najbardziej romanse.

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

E-mail: m.walasik@gmail.com

Telefon: 512200235

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Milena Kalinowska

5. Jak jeszcze możemy Ci pomóc?

Oto praktyczne wskazówki, które będą pomocne w przygotowaniu paczki.
* Paczki możesz dostarczyć wyłącznie do tego magazynu, z którego wybrana została rodzina. 
*UWAGA: Jeżeli wybrałeś rodzinę z Magazynu Zastępczego, to tam powinieneś zawieźć przygotowaną
przez Ciebie Paczkę.
* Pamiętaj, że jesteś jedynym darczyńcą dla rodziny - po wybraniu jej przez Ciebie nikt inny nie
będzie przygotowywał dla niej pomocy.  
* 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.



PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie MAZ-2774-577208

* Rzeczy, które podarujesz rodzinie powinny być dla niej prezentem. Mogą, ale nie muszą być nowe.
Jeśli będą to rzeczy używane - niech będą zadbane. Paczka przygotowywana jest z myślą o drugim
człowieku – jest jak prezent. Przygotuj paczkę tak, by osoby, których nią obdarujesz poczuły sie
naprawdę wyjątkowo. 
* Paczki powinny być podzielone na kilka poręcznych, niezbyt ciężkich pudeł. Zapakowanie w
reklamówki czy worki foliowe nie wchodzi w grę.  
* 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. Pokażmy skalę działania SZLACHETNEJ PACZKI…

… w trakcie Finału w magazynach będziemy zbierali informacje o wartości paczki i liczbie osób
zaangażowanych w jej przygotowanie. W czasie wizyty w magazynie wypełnij kartkę dotyczącą
przygotowania paczki i wrzuć do pudełka. Badanie jest anonimowe, a jego wynik analizowany będzie
jedynie w zbiorczym zestawieniu. 

Razem zmieniamy świat na lepsze!


