PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY
Rodzina o kodzie MLP-076-034079
1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę
Adres:

ul. Podhalańska 6
34-700 Rabka-Zdrój

Daty i godziny otwarcia: Piątek 17:00-20:00, Sobota 8:00-19:00, Niedziela 9:00-18:00
Kontakt:

Lider Rejonu- Zuzanna Mamala, tel. 535 294 608

Wskazówki dojazdu:

Jest to budynek "Starej Szkoły", zaraz za skrzyżowanie ze światłami
(kierunek: Rdzawka/Ponice).

2. Opis rodziny
Pani Władysława (47 l.) oraz pan Józef (58 l.) są rodzicami czterech dziewcząt - Genowefy (20 l.),
Justyny (18 l.), Eli (16 l.) i Renaty (10 l.). Życie rodziny zmieniło się kilka lat temu, gdy Genowefa
zachorowała na stwardnienie rozsiane. Niestety pani Władysława też choruje, ze względu na swój stan
zdrowia nie pracuje. Pan Józef również nie zarabia - jest opiekunem swojej chorej córki. Ich dochody
pochodzą głównie z zasiłku pielęgnacyjnego pana Józefa (1000 zł), renty Genowefy (620 zł),
półrocznego zasiłku dla pani Władysławy (670 zł) oraz zasiłku rodzinnego (602 zł). Po odliczeniu
kosztów związanych z mieszkaniem (350 zł) i leczeniem (1050 zł) rodzinie pozostaje 299 zł
miesięcznie na osobę. Genowefa pomimo swojej choroby nie poddaje się, ma w sobie wielką wolę walki.
Poprzez swoją postawę zainspirowała do działania również innych. Rodzina w tamtym roku
przystosowała dom do potrzeb Genowefy. Pani Władysława jest dumna z tego, że wychowała swoje dzieci
tak, aby potrafiły się dzielić. Rodzina byłaby wdzięczna za środki czystości, żywność oraz
nożyczki fryzjerskie, ponieważ jedna z córek kończy szkołę o profilu fryzjerskim.
3. Potrzeby rodziny
Środki czystości

na to rodzina wydaje najwięcej pieniędzy

Żywność

na to rodzina wydaje najwięcej pieniędzy

Nożyczki fryzjerskie

Dla Justyny, która kończy szkołę o
profilu fryzjerskim.

- Żywność trwała:
Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

Herbata, Makaron, Mąka, Cukier, Olej

- Środki czystości
Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

Proszek do prania, Płyny czyszczące, Płyn do mycia naczyń,
Szampon, Mydło/żel myjący
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- Obuwie
Renata
Rodzaj obuwia:

zimowe

Kategoria:
Rozmiar:

37

Uwagi:

dowolny rodzaj butów zimowych

- Pomoce szkolne
Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

Zeszyty, Kredki, Przybory do pisania

Inne:

Flamastry

- Wyposażenie mieszkania
Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Kołdra

Inne:

Kołdra dla Genowefy.

- Inne potrzeby
Nożyczki fryzjerskie dla Justyny.
- Specjalne upominki
Lalka dla Renaty, foremki do pieczenia ciastek dla Eli, lakier do paznokci dla Justyny, słuchawki dla
Genowefy, pantofle dla pana Józefa, kubki dla pana Józefa i pani Władysławy.
4. Osoby opiekujące sie rodziną
- Wolontariusz opiekun rodziny
E-mail:

faber.kamil@gmail.com

Telefon:

880254610, 880254610

- Lider Rejonu
Imię i nazwisko:

Zuzanna Mamala

5. Jak zapakować paczkę
* Paczki można dostarczyć wyłącznie do tego magazynu, z którego wybrana została rodzina.
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* 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, 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.
* 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

Gdzie możesz zrobić zakupy do Paczki:
Partnerem SZLACHETNEJ PACZKI jest MAKRO. Dzięki specjalnej karcie wstępu, możesz w sklepach MAKRO
zrobić zakupy tanio i sprawnie - wystarczy przy wejściu podać do zeskanowania poniższy kod kreskowy:

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!

