
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie OPO-1142-588362

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: Jana Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice

Daty i godziny otwarcia: 08.12.2018 Sobota 08:00-18:00
09.12.2018 Niedziela 08:00-16:00

Kontakt: Dominik Hojnak tel. 660220867

Wskazówki dojazdu: Magazyn znajduje się w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach 

2. Opis rodziny

Pani Magdalena (44 l.) samotnie wychowuje swoją ukochaną córkę Irenę (12 l.). Życie respondentki nie
jest usłane różami, mimo iż jest godną podziwu, walczącą o każdy dzień kobietą. Od 17 roku
życia choruje na tętniaka mózgu. Choroba uniemożliwia jej normalne funkcjonowanie i podjęcie pracy.
Jej rodzice szybko zmarli. W czasie swojego pobytu w szpitalu mogła liczyć tylko na babcię. Oprócz
tętniaka mózgu Pani Magdalena cierpi na niedowład lewostronny, niedoczynność tarczycy, cukrzyca typu
II i nadciśnienie. Jej córka Irena jest dla niej aniołem. Pomaga swojej mamie w domu, jednak Irena sama
ma problemy zdrowotne, a mianowicie choruje na: astmę, alergie, atopowe zapalenie skóry i migrenę. Mimo
swojego młodego wieku zachowuje się dojrzale. Rodzina utrzymuje się z renty chorobowej, zasiłku
rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, dopłaty do mieszkania, alimentów oraz ze wsparcia programu 500+.
Przez pobyty w szpitalu rodzina zalega z opłatami za gaz i prąd. Po odliczeniu wszystkich opłat zostaje
497 zł na osobę. Rodzina jest radosna mimo spotykanych ją trudności. Każdy nawzajem się motywuje.
Są niezłomni w swoich trudach, godni podziwu. Najpiękniejsze zdanie, jakie usłyszeliśmy w trakcie
wywiadu brzmi: „Jesteśmy wdzięczni za wszystko Bogu i ludziom, nawet za wózek, który się psuje"-
powiedziała z radosnym uśmiechem Pani Magdalena. Z najważniejszych potrzeb Pani Magdalena wymienia
farby  dostosowane do warunków w łazience i przedpokoju. Środki czystości, ze względu na córkę,
która jest alergikiem. Potrzebna jest również odzież oraz obuwie, ponieważ poprzednie są zużyte lub
za małe.

3. Potrzeby rodziny

Farby Pani Magdalena chciałaby  zrobić remont,
więc potrzebuje farby o jasnych kolorach
dostosowane do łazienki i przedpokoju

Środki czystości Ze względu na córkę, która jest
alergikiem rodzina musi używać
odpowiednich środków czystości.

Odzież i obuwie Poprzednie są zużyte lub za małe.
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- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

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

Produkty dla niemowląt: -

Wymagania żywieniowe: Kawa musi być zbożowa, a dżem musi zawierać owoce dobrze
zmielone, ze względu na alergię. Występuje również cukrzyca.

Inne produkty żywnościowe: suszone owoce, barszcz czerwony w torebce, przyprawa do piernika,
suszone grzyby.

- 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

Artykuły dziecięce: chusteczki nawilżające seni, krem przeciw oparzeniom z cynkiem,
pieluchy XL seni 120/160 rozmiar

SPECJALNE WYMAGANIA (np. alergie,
choroby skóry, przeciwskazania):

alergia, atopowe zapalenie skóry. (Płyn do mycia naczyń Fery,
proszek do prania Ariel lub E) hipoalergia

Inne środki czystości: płyn do szyb, do mycia podłóg, spray na kurz.

- Odzież

Irena

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: kurtka

Rozmiar: XL

Sylwetka: szczupła

Uwagi: sportowe (nie kolor różowy)

Magdalena

Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: T-shirt

Rozmiar: XL

Sylwetka: szczupła

Uwagi: biały

Irena

Rodzaj odzieży:
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Kategoria: koszula

Rozmiar: XL

Sylwetka: szczupła

Uwagi: biała do galowa

Magdalena

Rodzaj odzieży: przejściowe

Kategoria: spodnie

Rozmiar: 54/56

Sylwetka: grubsza

Uwagi: luźna na gumki

- Obuwie

Irena

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: trapery

Rozmiar: 43

Uwagi: Nie kolor różowy

Magdalena

Rodzaj obuwia:

Kategoria: buty ortopedyczne

Rozmiar: 42

Uwagi: Befado

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

Zeszyty, Farbki, Papier kolorowy, Plecak, Bloki, Klej, Nożyczki,
Przybory do pisania, Piórnik

Inne: Zeszyty w kratkę, blok techniczny kolorowy A3, farbki plakatowe,
klej w sztyfcie, piórnik tuba gruba, przybory do pisania pióro
kulkowe. 

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Koc, Ręczniki, Pościel (poszwy,prześcieradła)

Inne: -Prześcieradło wymiary: 80x180;
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-koc gruby kapa;
-ręczniki kąpielowe.
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Brakujące sprzęty: Mikser

- Specjalne upominki

Magdalena - perfum
Irena - piłka do piłki ręcznej

- Inne potrzeby

Farby o jasnych kolorach dostosowane do łazienki i przedpokoju, dzwonek do drzwi, pochłaniacze wilgoci.

Potrzeby, które nie są rzeczami

Wyjazd który poprawiłby zdrowie 

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

Imię i nazwisko: Mateusz Jagieła

E-mail: noldorin@wp.pl

Telefon: 533834918

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.  
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* 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!


