PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY
Rodzina o kodzie MAZ-2722-578958
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:

Stanisława Wernera 22
26-600 Radom

Daty i godziny otwarcia: 09.12.217 Sobota 09.00 - 18.00
10.12.217 Niedziela 09.00 - 16.00
Kontakt:

Logistyk- Mateusz Barański nr. tel.694 486 311, Lider Rejonu- Beata Urbanek nr.tel. 530 065 141

Wskazówki dojazdu:

Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu, budynek widoczny z ulicy

2. Opis rodziny
Pani Barbara (87 l.) mieszka w skromnym domku wraz ze swoim synem Irkiem (50 l.). Oboje mają orzeczenie o
niepełnosprawności. Sprzed lata rodzinie żyło się dobrze. Pani Barbara w młodości skończyła
liceum krawieckie, później wraz z mężem przeprowadziła się do Radomia i zaczęła pracę na kolei.
Niestety z upływem lat jej zdrowie znacznie się pogorszyło. Ma ona problemy neurologiczne i
kardiologiczne oraz zwyrodnienie stawów. Największym kłopotem jest ograniczone poruszanie się. Rodzina
utrzymuje się jedynie z emerytury pani Barbary i świadczenia opiekuńczego pana Irka. Aktualna sytuacja
rodziny wyklucza pana Ireneusza w podjęciu pracy. Po odliczeniu kosztów utrzymania mieszkania i leczenia
(876 zł.), pozostaje im 480 zł na jednego członka rodziny. Pan Ireneusz to człowiek bardzo skromny i
wstydliwy. Jego postawa jest bardzo piękna. Z pełnym zaangażowaniem opiekuje się swoją schorowaną
mamą. W wolnych chwilach, których niestety jest mało, interesuje się wszystkim tym, co się dzieje na
świecie oraz zajmuje się przydomowymi porządkami na podwórku. Największą pasją pani Barbary jest
szycie, jednak ze względu na wiek i pogorszenie wzroku, nie może tego wykonywać. Aktualnie najwięcej
radości sprawiają jej odwiedziny wnuczków, które mieszkają na drugim końcu Polski i widzi ich
rzadko. Jednak kiedy przyjeżdżają, zwłaszcza w lato, stara się poświęcić im wszystkie swoje siły.
Najważniejszymi potrzebami rodziny są: rower męski, obuwie oraz koc. Rower jest niezbędny dla pana
Irka, gdyż nie ma on prawa jazdy, a do autobusu jest dość spory kawałek. Dzięki niemu mógłby robić
zakupy, załatwiać sprawy urzędowe i lekarskie swojej mamy. Stary rower, ze względu na swoje zużycie
ciągle się psuje. Pozostałe potrzeby związane są z zimą mającą się niebawem pojawić. Nowy koc, a
zwłaszcza obuwie na pewno odciążyłoby budżet rodziny.
3. Potrzeby rodziny
Rower

Jedyny środek transopru pana Irka, dzięki
niemu może robić zakupy, załatwiac
różne sprawy, nie ma prawa jazdy a na
autobus jest daleko, stary rower sie ciągle
psuje.

Obuwie

Idzie zima, brak im szczególnie obuwia na
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tą porę roku.
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Koc

Brak w domu, idą zimne wieczory.

- Żywność trwała:
Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

Herbata, Cukier, Olej, Dżem

- Środki czystości
Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:
- Odzież
Irek
Rodzaj odzieży:

zimowe

Kategoria:

czapka

Rozmiar:

L

Sylwetka:
Uwagi:
Irek
Rodzaj odzieży:

zimowe

Kategoria:

skarpety

Rozmiar:

42

Sylwetka:
Uwagi:
- Obuwie
Barbara
Rodzaj obuwia:

zimowe

Kategoria:

kozaki

Rozmiar:

40

Uwagi:

płaskie

Irek
Rodzaj obuwia:

zimowe

Kategoria:

trapery

Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący,
Szampon
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Rozmiar:

42

Uwagi:
- Wyposażenie mieszkania
Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Kołdra, Koc

Inne:

kołdra (220x180)
koc (200x220)

Brakujące sprzęty:

odkurzacz - rodzina nie posiada sprzętu,
żelazko - domownicy posiadają wysłużone, które się psuje.

- Inne potrzeby
Rower - Jedyny środek transportu pana Irka, dzięki niemu może robić zakupy, załatwiać różne
sprawy, nie ma prawa jazdy a na autobus jest daleko, stary rower się ciągle psuje.
- Specjalne upominki
pani Barbara - szlafrok,
pan Ireneusz - wiertarka.
Potrzeby, które nie są rzeczami
Brak.
4. Osoby opiekujące sie rodziną
- Wolontariusz opiekun rodziny
Imię i nazwisko:

Katarzyna Rylska

E-mail:

rylskakasia@gmail.com

Telefon:

500635172

- Lider Rejonu
Imię i nazwisko:

Beata Urbanek

5. Jak jeszcze możemy Ci pomóc?
Oto praktyczne wskazówki, które będą pomocne w przygotowaniu paczki.
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* 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.
* 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!

