
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie -3001-583916

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: Berka Joselewicza, 21
31-031 Kraków

Daty i godziny otwarcia: Adres magazynu zastępczego zostanie podany wkrótce.

Kontakt: Kierownik Magazynu- Michalina Kukiełka, 530 434 349

Wskazówki dojazdu: Adres magazynu zastępczego zostanie podany wkrótce.

2. Opis rodziny

Pani Agata (29 l.) i pan Mateusz (29 l.) wychowują dwóch synów: Pawła (6 l.) i Alberta (2 l.). Pani
Agata i pan Mateusz byli młodym, szczęśliwym małżeństwem. Na świat przyszli ich dwaj synowie. Pan
Mateusz pracował w delegacji, a pani Agata dorabiała dorywczo. Jednak po narodzinach drugiego synka,
stan zdrowia pani Agaty uległ znacznemu pogorszeniu. Zdiagnozowano u niej epilepsję, nadczynność
tarczycy oraz naczyniak w kręgosłupie. Potrzebuje wsparcia w opiece nad dziećmi, w związku z czym
mąż musiał zrezygnować z pracy w delegacji i podjął mniej płatną pracę w okolicy miejsca
zamieszkania, aby móc codziennie być w domu. Pogorszyło to znacznie ich sytuację materialną.
Miesięczne przychody rodziny to 2748 zł. Po odliczeniu kosztów utrzymania domu i leczenia pozostaje
jedynie ok 282 zł. miesięcznie na jedną osobę.  Pani Agata z nadzieją opowiada o marzeniach
związanych z przyszłością synów. Zastanawia się, czy uda im się wzrastać w zdrowiu i jaką dla
siebie wybiorą drogę. Cieszy się, kiedy Pawełek wraca szczęśliwy z zerówki i opowiada czego się
dzisiaj nauczył. Młodszy synek na razie kieruje swoje zainteresowania na wozy strażackie i zawsze żywo
reaguje, gdy widzi gdzieś przejeżdżający duży samochód. Pan Mateusz jest filarem rodziny. Daje
poczucie bezpieczeństwa i wspiera żonę całym sobą.   Wśród najważniejszych potrzeb pani Agata
wymienia odzież na zimę, szczególnie dla chłopców, którzy szybko wyrastają, a nie stać ich na
zakup ubrań. Rodzina będzie również wdzięczna za żywność i środki czystości, których zakup
odciążyłby domowy budżet i pozwolił pokryć inne wydatki. 

3. Potrzeby rodziny

Żywność Znacząco odciąży budżet rodziny.
Zaoszczędzone pieniądze umożliwią
pokrycie innych, niezbędnych wydatków. 

Środki czystości Znacząco odciąży budżet rodziny przed
zbliżającymi się świętami. 

Odzież Dzieci szybko rosną, a w obecnej sytuacji
rodzina nie może sobie pozwolić na zakup
ciepłych ubrań na zimę.
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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

- 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

- Odzież

Agata

Rodzaj odzieży: Zimowe

Kategoria: Bluzka

Rozmiar: L

Sylwetka: Szczupła

Uwagi:

Mateusz

Rodzaj odzieży: Przejściowe

Kategoria: Bluza

Rozmiar: XL

Sylwetka: Szczupły

Uwagi:

Albert

Rodzaj odzieży: Zimowe

Kategoria: Spodnie

Rozmiar: 90

Sylwetka: Szczupły

Uwagi:

Paweł

Rodzaj odzieży: Zimowe

Kategoria: Bluza

Rozmiar: 128

Sylwetka: Szczupły
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Uwagi:

- Obuwie

Agata

Rodzaj obuwia: Zimowe

Kategoria: Kozaki

Rozmiar: 40

Uwagi:

Mateusz

Rodzaj obuwia: Zimowe

Kategoria: Trapery

Rozmiar: 44

Uwagi:

Albert

Rodzaj obuwia: Zimowe

Kategoria: Trapery

Rozmiar: 25

Uwagi:

Paweł

Rodzaj obuwia: Zimowe

Kategoria: Trapery

Rozmiar: 33

Uwagi:

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

Zeszyty, Papier kolorowy, Nożyczki, Przybory do pisania, Kredki,
Plastelina, Piórnik

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

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

Inne: Pościel 160x200

Brakujące sprzęty: Sokowirówka. Pani Agata zawsze marzyła o tym, aby móc
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samodzielnie robić soki dla dzieci. Nigdy nie miała takiego
urządzenia.



PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie -3001-583916

- Specjalne upominki

Pawełek marzy o piłce nożnej. Albert ucieszy się z wozu strażackiego. Pani Agacie i panu Mateuszowi
marzą się perfumy o delikatnych zapachach. 

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

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!


