
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie PDL-2707-576141

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: ul. Marii Konopnickiej 3
15-215 Białystok

Daty i godziny otwarcia: 09.12.2017 Sobota 9:00 - 18:00
10.12.2017 Niedziela 9:00 - 16:00

Kontakt: Michał Bolesta - Lider Rejonu, nr tel. 530 827 481 

Wskazówki dojazdu: Magazyn mieści się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego w Białymstoku. 

2. Opis rodziny

Pani Grażyna ma 54 lata i jest samotną kobietą. Jeszcze kilka lat temu pani Grażyna była
szczęśliwa, miała męża oraz ósemkę dzieci. Zrezygnowała z pracy, ponieważ wspólnie z partnerem
uznali, że mama powinna zajmować się dziećmi. Niestety, 7 lat temu jej mąż popełnił samobójstwo,
ponieważ nie dawał rady w walce z chorobą, jaką był nowotwór. Pani Grażynie zabrano dzieci. Nie
mogąc znieść tego co się stało, popadła w alkoholizm. Po 5 latach udało się jej wyjść z nałogu.
Postanowiła wziąć życie w swoje ręce i tak też zrobiła. Poprosiła przechodnia aby zadzwonił po
pogotowie. Od tego momentu Pani Grażyna jest trzeźwa i stara się uporządkować swoje życie. Niestety,
nie jest to łatwe. Po odliczeniu kosztów utrzymania kobiecie pozostaje zaledwie 49 zł. Pani Grażyna
mimo upadku nie poddała się. Dążyła do tego, aby uwolnić się od alkoholu i to się jej udało.
Kobieta dzięki temu odzyskała wiarę w siebie. Jest osobą bardzo zapartą i dążącą do celu. Czyta
wiele książek oraz uwielbia muzykę.  Najważniejsze potrzeby to pralka, ponieważ pani Grażyna
wszystko musi prać ręcznie. Bardzo utrudnia jej to funkcjonowanie. Czasem musi korzystać z usług
pralni, co przy jej dochodzie stanowi niemały problem. Inną ważną potrzebą jest jedzenie, ponieważ
bardzo rzadko starcza pieniędzy na chociażby podstawowe produkty, oraz środki czystości, ponieważ są
potrzebne do normalnego, zdrowego funkcjonowania.

3. Potrzeby rodziny

Pralka Nie ma pralki, Pani Grażyna wszystko pierze
ręcznie.

Żywność Jedzenie jest podstawą funkcjonowania
człowieka.

Środki czystości Środki czystości są potrzebne do
normalnego, zdrowego trybu życia

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
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potrzebuje rodzina: Herbata, Cukier, Konserwy mięsne, Kawa, Makaron, Olej, Konserwy
rybne, Ryż, Mąka, Dżem, Warzywa w puszkach

Produkty dla niemowląt: ---

Wymagania żywieniowe: ---

Inne produkty żywnościowe: ---

- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

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

Artykuły dziecięce: ---

Inne: ---

- Obuwie

Grażyna

Rodzaj obuwia: przejściowe

Kategoria: kozaki

Rozmiar: 38/39

Uwagi:

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Koc, Pościel

Brakujące sprzęty: Pani Grażyna nie ma pralki, pierze ręcznie, przez co zużywa
więcej wody i nie jest w stanie wyprać wszystkiego. Czasem, gdy
zaistnieje potrzeba, musi skorzystać z usług pralni, co jest
bardzo problematyczne. 

- Specjalne upominki

pani Grażyna marzy o jakiejś niespodziance

Potrzeby, które nie są rzeczami

Pomoc w znalezieniu pracy.

4. Osoby opiekujące sie rodziną
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- Wolontariusz opiekun rodziny

Imię i nazwisko: Patrycja Czarniecka

E-mail: patrycja.czarniecka7@gmail.com

Telefon: 507175637

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Michał Bolesta

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. 
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Razem zmieniamy świat na lepsze!


