
 

 

 

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY
Rodzina o kodzie LDZ-048-414789

1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę

Adres: ul. Dąbrowskiego 1
99-300 kutno

Daty i godziny otwarcia: 13.12.2014 – sobota 9:00-19:00
14.12.2014 – niedziela 08:00-18:00

Kontakt: Lider Rejonu- Anna Wolska-Katzerke, nr. tel. 501 391 367

Wskazówki dojazdu: I LO im.J.H.Dąbrowskiego 

2. Opis rodziny

Pani Weronika (32 l.) samotnie wychowuje trójkę dzieci: Konrada (6 l.), Zosię (3 l.) oraz Kasię (4
miesiące).  Obecnie pani Weronika przebywa na urlopie macierzyńskim. Ponieważ dwa miesiące temu panią
Weronikę porzucił partner, kobieta sama boryka się z opieką nad dziećmi. Dodatkowo czteromiesięczna
Kasia cierpi na zespół Fallota, czyli wadę siniczą serca. Dziewczynka potrzebuje całodobowej opieki,
gdyż nawet zwykłe zakrztuszenie się może stanowić zagrożenie dla jej życia. W styczniu 2015 roku
dziewczynka ma przebyć operację serduszka, ale to nie uspokaja zatroskanej mamy. 
Rodzina utrzymuje się z zarobków pani Weroniki (998 zł) oraz zasiłków (937 zł), co łącznie daje
1935 zł. Po odliczeniu kosztów utrzymania wynajmowanego mieszkania oraz leczenia (1070 zł) pozostaje
zaledwie 216 zł na osobę.  Życie pani Weroniki skupia się przede wszystkim na opiece nad trójką
dzieci, którym poświęca cały swój czas. Mimo ciężkiej sytuacji nie poddaje się i mocno wierzy, że
operacja czteromiesięcznej Kasi uda się.  Rodzina potrzebuje przede wszystkim pieluszek oraz mleka dla
Kasi. Pani Weronika będzie też wdzięczna za odzież dla dzieci.

3. Potrzeby rodziny

pieluchy dla Kasi zużywane są duże ilości

mleko dla Kasi duże ilości

odzież potrzebna dla dzieci

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

Herbata, Kawa, Ryż, Kasza, Makaron, Mąka, Cukier, Olej, Dżem,
Konserwy mięsne, Konserwy rybne, Warzywa w puszkach

Produkty dla niemowląt: mleko z zagęszczaczem, przeciery dla dzieci, soczki

- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:
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Proszek do prania, Płyny czyszczące, Płyn do mycia naczyń

Artykuły dziecięce: pieluszki (7-8 kg), chusteczki nawilżające, oliwka

- Odzież

Kasia

Rodzaj odzieży: zimowe/ letnie

Kategoria: body, spodenki

Rozmiar: 86-92

Sylwetka:

Uwagi:

- Obuwie

Kasia

Rodzaj obuwia: zimowe/ letnie

Kategoria: kozaki, sandałki

Rozmiar: 20

Uwagi:

Zosia

Rodzaj obuwia: przejściowe

Kategoria: adidasy

Rozmiar: 27

Uwagi:

Konrad

Rodzaj obuwia: przejściowe

Kategoria: adidasy

Rozmiar: 28-29

Uwagi:

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?
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Bloki, Kredki, Farbki, Plastelina, Papier kolorowy, Klej, Plecak,
Przybory do pisania

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Koc, Pościel, Ręczniki

Inne: pościel łóżeczkowa

- Inne potrzeby

fotelik samochodowy dla dziecka cztero-miesięcznego

- Specjalne upominki

Pani Weronice sprawiłaby radość zwykła czekolada, Konrad ucieszyłby się z wywrotki na pilota, a
młodsza - Zosia - chce od Mikołaja lalkę Barbie.

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

Imię i nazwisko: Agnieszka Mikołajczyk

E-mail: aga-19-1988@tlen.pl

Telefon: 663691809

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Anna Wolska-Katzerke

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, 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:
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* 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!


