
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie MAZ-2811-555317

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: Wernera 22
26-600 Radom

Daty i godziny otwarcia: 09.12.2017 Sobota 9:00 - 18.00
10.12.2017 Niedziela 9:00 - 16.00

Kontakt: Logistyk Anna Leszczyńska tel.504-049-096, Lider Rejonu Monika Kępska  tel. 503-051-285

Wskazówki dojazdu: Zespół Szkół Ekonomicznych - ul. Wernera 22. Budynek widoczny z głównej
ulicy.

2. Opis rodziny

Pan Bartłomiej (46 l.) wraz z małżonką Jolantą (39 l.) wychowują syna Jaśka (18 l.)   Rodzina do
niedawna radziła sobie bardzo dobrze, oboje państwo pracowali i nie potrzebowali pomocy. 4 lata temu ich
świat legł w gruzach, pan Bartłomiej często narzekał na kręgosłup, badania i diagnoza lekarzy nie
pozostawiła żadnych złudzeń, wielopoziomowe przepukliny kręgosłupa, cukrzyca, nadciśnienie to tylko
nieliczne choroby. Operacja, leczenie farmakologiczne i rehabilitacja dawały nadzieję na poprawę
zdrowia i powrót do pracy. Były to niestety złudne nadzieje, pan Bartłomiej nie doszedł do pełnej
sprawności fizycznej do dnia dzisiejszego. Pani Jolanta, pracując, opiekowała się chorym i
niepełnosprawnym mężem, niestety sama podupadła na zdrowiu w wyniku czego przeszła na rentę, nie
była fizycznie zdolna do pracy. Ich poukładany świat się zawalił. Rodzice zostali zdani na pomoc i
opiekę dorastającego syna. Nigdy się nie poddali i mimo swoich chorób i niepełnosprawności nie
tracą nadziei, że kiedyś będzie lepiej. W chwili obecnej oboje państwo mają renty, poza tym pan
Bartłomiej podejmuje lekkie prace dorywcze, by zasilić budżet domowy. Dochód rodziny wynosi
miesięcznie 1980 zł. a po odliczeniu kosztów utrzymania mieszkania i leków, rodzinie pozostaje 307
zł. na jednego członka rodziny. Małżeństwo pomimo chorób i trudności życia codziennego się nie
poddaje, są dumni z syna Jaśka, wiedzą ze zawsze mogą liczyć na jego pomoc w codziennych
czynnościach. Jasiek mówi, że ma najlepszych rodziców na świecie. Widać w rodzinie miłość,
wzajemną troskę, walkę o piękno i uśmiech. Najważniejsze potrzeby rodziny to opał na zimę w
postaci drzewa (drzewo pocięte i połupane), rodzina również prosi o żywność i odzież dla syna.

3. Potrzeby rodziny

opał (drzewo pocięte i połupane jak do
kominka)

Odciąży budżet rodziny 

żywność Częsty brak pieniędzy na zakupy 

odzież Odciąży budżet rodziny 

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
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potrzebuje rodzina: Herbata, Cukier, Makaron, Olej, Konserwy rybne, Mąka

- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

Proszek do prania, Mydło/żel myjący, Pasta do zębów, Płyny
czyszczące, Szampon

- Odzież

Jasiek

Rodzaj odzieży: zimowa

Kategoria: kurtka

Rozmiar: 198

Sylwetka: szczupły 

Uwagi: młodzieżowa

- Obuwie

Jasiek

Rodzaj obuwia: przejściowe

Kategoria: adidasy

Rozmiar: 44

Uwagi: młodziezowe

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

Zeszyty, Przybory do pisania

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Pościel

Inne: Pościel 220-200 cm 

- Inne potrzeby

Rodzina potrzebuje opału na zimę. Z uwagi na piec jaki jest w domu opalają go tylko drewnem. Na okres
zimowy rodzina potrzebuje ok 8 - 10 m kw.

- Specjalne upominki

Pani Jola marzy o mikserze, pan Bartek o wkrętarce na akumulator a Jasiek o niedrogim telefonie.
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4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

Imię i nazwisko: Magdalena  Krok

E-mail: jacek_krok@interia.pl

Telefon: 501079284

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Monika Kępska

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.
* 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
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przygotowania paczki i wrzuć do pudełka. Badanie jest anonimowe, a jego wynik analizowany będzie
jedynie w zbiorczym zestawieniu. 

Razem zmieniamy świat na lepsze!


