
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY
Rodzina o kodzie MLP-916-023434

1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę

Adres: Łącko 44
33-390 Łącko

Daty i godziny otwarcia: Sobota 9-16
niedziela 9-16

Kontakt: 785-894-292 Paulina Myjak

Wskazówki dojazdu: Jadąc drogą główną od strony Nowego Sącza należy skręcić w prawo obok
Urzędu Gminy,po przebyciu stu metrów znajdujemy się koło kościoła, koło
którego zlokalizowany jest magazyn,naprzeciwko którego znajduje się
kwiaciarnia. 

2. Opis rodziny

Pani Ewa (39 l.) i pan Adam (41 l.) wychowują sześcioro wspaniałych dzieci: Piotra (17 l.), Łukasza
(16 l.), Paulinę (12 l.), Patryka (8 l.), Agatę (6 l.) oraz Jakuba (3 l.). Tworzą cudowną rodzinę. 
Na co dzień pani Ewa zajmuje się domem i dziećmi, dlatego nie jest w stanie podjąć pracy zawodowej.
Jedynym żywicielem rodziny jest pan Adam, który pracuje jako murarz, pracę ma poza miejscem swojego
zamieszkania, dlatego w domu jest tylko w weekendy. W tygodniu pani Ewa sama musi opiekować się
dziećmi. Ponadto rodzina od momentu urodzenia się Agatki, która jest chora na przepuklinę
oponowo-rdzeniową, ma wodogłowie, zmuszona jest do zwiększonej opieki nad nią oraz do dbałości o to,
aby córka co odpowiedni okres czasu miała zmienianą zastawkę, bez której nie mogłaby w pełni dobrze
funkcjonować.  Utrzymanie piątki dzieci w wieku szkolnym jest trudne, dlatego na życie pozostaje im
zaledwie 160 zł na osobę.  Rodzina najbardziej potrzebuje żywności i środków czystości. Poza tym 
dzieciom przydałyby się przybory szkolne. 

Uwaga: dla zachowania anonimowości, imiona członków rodziny mogły zostać zmienione

3. Potrzeby rodziny

jako najważniejsze potrzeby Pani Małgorzata wymienia pomoce szkolne, środki czystości i artykuły
żywnościowe. 

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

Herbata, Kawa, Ryż, Mąka, Cukier, Olej

- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

Proszek do prania, Płyny czyszczące, Płyn do mycia naczyń,
Szampon, Mydło/żel myjący

- Odzież

Piotr 
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Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: kurtka

Rozmiar: XL

Typ budowy: normalna

Uwagi: chłopięca

Łukasz

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: kurtka

Rozmiar: XL

Typ budowy: normalna

Uwagi: chłopięca

- Obuwie

Jakub

Rodzaj obuwia: przejściowe

Kategoria: adidasy

Rozmiar: 27

Uwagi: dziecięce

Agata

Rodzaj obuwia: przejściowe

Kategoria: adidasy

Rozmiar: 26

Uwagi: dziecięce

Łukasz 

Rodzaj obuwia: przejściowe

Kategoria: adidasy

Rozmiar: 42

Uwagi: chłopięce

Piotr

Rodzaj obuwia: przejściowe

Kategoria: adidasy

Rozmiar: 39

Uwagi: chłopięce
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Paulina

Rodzaj obuwia: przejściowe

Kategoria: adidasy

Rozmiar: 37

Uwagi: chłopięce

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

Bloki, Kredki, Farbki, Plastelina, Papier kolorowy, Plecak,
Przybory do pisania

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Pościel

- Specjalne upominki

Chłopcy marzą o klockach i samochodach do zabawy. Natomiast Agatka ucieszyłaby się z sukienki. 

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

E-mail: alinabanach@gmail.com

Telefon: 883149141

Preferowana forma kontaktu: Najlepsza forma kontaktu przez mail. 

- Lider rejonu

Imię i nazwisko: Paulina Myjak

5. Jak zapakować paczkę

Paczki można 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, ale zawsze przygotowane z myślą o drugim człowieku. Przygotuj więc paczkę tak,
by podniosła poczucie własnej wartości u obdarowanych przez Ciebie osób.
Wskazówki do przygotowania Paczki:
* 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.
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* 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 kolorowym papierem

Dziękując za Twoje zaangażowanie w SZLACHETNĄ PACZKĘ, zapraszamy do ponownego spotkania przy
rozliczaniu formularza PIT. Przekaż swój 1% na Stowarzyszenie WIOSNA.

Razem zmieniamy świat na lepsze!
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