PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY
Rodzina o kodzie LBU-823-592310
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:

Długa 5
65-401 Zielona Góra

Daty i godziny otwarcia: 08.12.2018 Sobota 9:00-19:00
09.12.2018 Niedziela 9:00-19:00
Kontakt:

Wolontariusz- Katarzyna Zarzycka, nr tel. 669 279 731

Wskazówki dojazdu:

Magazyn rejonu Zielona Góra znajduje się na sali gimnastycznej w Zespole
Szkół Ekonomicznych przy ulicy Długiej 5. W najbliższej okolicy znajduje się
hotel Ruben oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wejście do magazynu od
strony parkingu.

2. Opis rodziny
Pani Krystyna (57 l.) mieszka wspólnie z mężem, panem Romanem (60 l.) oraz synem, panem Robertem (31
l.). Jeszcze kilka lat temu rodzina radziła sobie dobrze. Pani Krystyna opiekowała się synem, który
urodził się z czterokończynowym dziecięcym porażeniem mózgowym, jest niewidomy i wymaga całodobowej
opieki. Pan Roman pracował. Niestety w marcu 2016 roku w pożarze kamienicy rodzina straciła dach nad
głową i dorobek całego życia. Od tamtego traumatycznego wydarzenia mieszkają w jednopokojowym
mieszkaniu interwencyjnym. Decyzją wspólnoty mieszkaniowej rozpoczęto remont spalonej kamienicy. Z tego
tytułu rodzina wnosi comiesięczną opłatę w wysokości 1350 zł. Już niebawem będą mogli wrócić
do swojego dawnego mieszkania. Jest to jednocześnie duża radość, ale i kłopot, gdyż nie stać ich na
jego wykończenie i wyposażenie - wszystkie sprzęty oraz meble uległy zniszczeniu podczas pożaru i
akcji gaśniczej. Do głównych źródeł utrzymania rodziny należą: emerytura pani Krystyny,
świadczenie pana Roberta oraz pensja pana Romana. Po opłaceniu rachunków za mieszkanie i wykupieniu
lekarstw (1920 zł), na jedną osobę zostaje 544 złotych miesięcznie. Dodatkową trudnością jest
spłata raty kredytu zaciągniętego na dokończenie remontu mieszkania (500 zł).
Pani Krystyna od 31 lat opiekuje się
niepełnosprawnym synem. Pan Robert nie chodzi, nie mówi, wymaga karmienia i pomocy w czynnościach
higienicznych. Syn ma bardzo dobry kontakt z ojcem - pomimo tego, że nie widzi, zawsze rozpoznaje, że
ojciec wrócił z pracy, zmienia się wówczas jego zachowanie. Jedynym marzeniem rodziny jest powrót do
wyremontowanego mieszkania. Obecnie rodzina potrzebuje lodówko-zamrażarki oraz kuchenki gazowej.
Używany sprzęt znajdujący się w obecnym mieszkaniu otrzymali od postronnych osób, był używany i nie
działa prawidłowo. Nieocenionym wsparciem będzie też pomoc w zakupie żywności.
3. Potrzeby rodziny
Lodówko-zamrażarka

nie mają lodówki (może być używana).
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Żywność

jest to podstawowa potrzeba.

Kuchenka gazowa

ta, której używają jest już bardzo
strara i zużyta (może być używana).

- 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, płyn do płukania, Płyny czyszczące, Szampon,
Szczoteczka do zębów

Inne środki czystości:

pielucho-majtki na rzepy rozmiar M-2, podkłady na łóżko 90x60

- Odzież
Robert
Rodzaj odzieży:

zimowa

Kategoria:

kurtka

Rozmiar:

,,S"

Sylwetka:

szczupła

Uwagi:

ciemna

Roman
Rodzaj odzieży:

zimowa

Kategoria:

kurtka

Rozmiar:

164

Sylwetka:

normalna

Uwagi:

ciemna jednokolorowa

Krystyna
Rodzaj odzieży:

zimowa

Kategoria:

kurtka

Rozmiar:

160

Sylwetka:

szczupła

Uwagi:

granatowa
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Krystyna
Rodzaj odzieży:

przejściowe

Kategoria:

spodnie,szt 2

Rozmiar:

160 84 w pasie

Sylwetka:

szczupła

Uwagi:

dżinsowe

Robert
Rodzaj odzieży:

przejściowe

Kategoria:

bluza dresowa szt.5

Rozmiar:

,,S"

Sylwetka:

szczupła

Uwagi:

obojętne

- Obuwie
Robert
Rodzaj obuwia:

zimowe

Kategoria:

kozaki

Rozmiar:

37

Uwagi:

ciemne zapinane na zamek lub rzepy

Krystyna
Rodzaj obuwia:

zimowe

Kategoria:

kozaczki długie

Rozmiar:

38

Uwagi:

na płaskim obcasie ,na zamek

Roman
Rodzaj obuwia:

zimowe

Kategoria:

kozaki

Rozmiar:

39-40

Uwagi:

ciemne,za kostkę

Roman
Rodzaj obuwia:

przejściowe
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Kategoria:

mokasyny

Rozmiar:

39-40

Uwagi:

ciemne

Robert
Rodzaj obuwia:

przejściowe

Kategoria:

adidasy

Rozmiar:

37

Uwagi:

sportowe

- Wyposażenie mieszkania
Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel (poszwy,prześcieradła),
Poduszka

Inne:

rozmiar 160x200 cm

Brakujące sprzęty:

Lodówko-zamrażarka - nie maja lodówki.
- kuchenka gazowa na gaz ziemny - ta, której używają jest
zniszczona
- pralka automatyczna - po pożarze otrzymali od znajomych
używana, już źle wiruje i często się psuje.
Rodzina straciła cały sprzęt AGD w
pożarze, ten który obecnie posiada otrzymała używany od
różnych osób w 2016 roku, część sprzętów nie działa lub
często się psuje.

- Specjalne upominki
pani Krystyna - suszarko-lokówka do włosów,
pan Roman - wędka spinningowa
- Inne potrzeby
Różnego rodzaju materiały budowlane potrzebne do zakończenia remontu mieszkania po pożarze.
4. Osoby opiekujące sie rodziną
- Wolontariusz opiekun rodziny
Imię i nazwisko:

jarosław szpak

E-mail:

jar.szpak@gmail.com

Telefon:

600987036
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- Lider Rejonu
Imię i nazwisko:

Jowita Jasiewicz

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

Razem zmieniamy świat na lepsze!

