
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie SLA-1289-592725

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: Pijarska 7
40-750 Katowice

Daty i godziny otwarcia: 08.12.2018 Sobota 10:00-18:00
09.12.2018 Niedziela 10:00-15:00

Kontakt: Lider Rejonu - Paulina Piszczek, nr tel. 509 945 996

Wskazówki dojazdu: Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych
znajduje się w dzielnicy Kostuchna, na osiedlu Bażantowo. Z centrum Katowic
dojechać tam można skręcając z DK 81 w ulicę Armii Krajowej przy Famurze. W
pobliżu magazynu jest duża Hala Sportowa i Hotel Bażantowo Sport. Magazyn
będzie oznaczony flagami Szlachetnej Paczki. Parking znajduje się tuż obok
szkoły i już na nim powitają Państwa wolontariusze parkingowi, którzy
pomogą w noszeniu paczek. Magazyn znajduje się na parterze budynku.

2. Opis rodziny

Pani Bożena (83 l.) od wielu lat jest wdową i mieszka wraz ze swoim synem Piotrem (62 l.).  Przez lata
Pani Bożena pracowała jako garderobiana oraz jako pomoc w biurze. Była zawsze miła i pogodna.
Wielokrotnie pomagała innym ludziom w trudnych sytuacjach, szczególnie zapadła jej w pamięć pomoc
bezdomnej kobiecie z dzieckiem. Czynnie wspierała akcje na rzecz osób bezdomnych, organizowane przez
pobliską parafię. Po odejściu na emeryturę była bardzo aktywną, pełną życia kobietą, która
zawsze dbała o dom i swoich najbliższych. Problemy Pani Bożeny zaczęły się 13 lat temu, wtedy z
powodu długotrwałej miażdżycy dostała wylewu, została prawostronnie sparaliżowana i nie potrafiła
mówić. Pani Bożena ma również stwierdzoną cukrzycę, która w dużej mierze utrudnia codzienne
funkcjonowanie. Porusza się z trudem, przy pomocy balkonika. Pan Piotr przez około 35 lat swojego życia
pracował jako ślusarz. Po zdiagnozowaniu u niego rozległego zwyrodnienia odcinka lędźwiowego jego
aktywność zawodowa nieco się obniżyła. Obecnie nie pracuje i zajmuje się chorą matką. Oboje
utrzymują się z emerytury Pani Bożeny (1094 zł.), gdzie po odjęciu kosztów utrzymania oraz wydatków
na leki na życie zostaje 363 zł na osobę Pani Bożena, pomimo trudności, nie poddała się chorobie.
Poprzez swój upór i ćwiczenia poprawiła w znacznym stopniu swoją mowę. Jest z siebie dumna, bo już
bez problemu potrafi się komunikować z ludźmi, co jeszcze do niedawna było praktycznie niemożliwe.
Osiągnęła to tylko i wyłącznie dzięki swojej wewnętrzne sile i systematyczności. Jej sposób to
codzienne głośne czytanie gazet. Pan Piotr zajmuje się matką, stara się przygotowywać posiłki na
czas, zwłaszcza przy cukrzycy ma to ogromne znaczenia. Do najważniejszych potrzeb rodziny należy
żywność. Na drugim miejscu rodzina wskazała na chemię oraz odzież. 
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3. Potrzeby rodziny

żywność pomogłoby to w ubogim życiu

chemia szczególnie potrzebne są papmersy

odzież zimowa

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

Herbata, Konserwy mięsne, Kawa, Olej, Konserwy rybne

Wymagania żywieniowe: konserwy mięsne nie wieprzowe, kawa bezkofeinowa, olej rzepakowy,
woda mineralna niegazowana soki bez cukru, ciastka bez cukru

Inne produkty żywnościowe: ze względu na cukrzycę, jezeli słodycze to bez cukru

- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

Proszek do prania, Szampon

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

szampon na porost włosów, mydło w kostce

Inne środki czystości: ważne pieluchomajtki, TENA Plus M

- Odzież

Piotr

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: kurtka

Rozmiar: XL

Sylwetka: szczupła, wzrost 177cm, waga 62 kg

Uwagi:

- Obuwie

Piotr

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: za kostkę

Rozmiar: 40-41

Uwagi:

- Wyposażenie mieszkania
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Inne: nowa cerata na stół wymiar stołu 1,5 x 1m kolor beżowy, mogą
być wzory kwiatowe. 

- Specjalne upominki

Pani Bożenka nic dla siebie nie chce, jest bardzo skromna, dopytywana mówi, że może takie "perfumki do
psikania za 5 zł."
pan Piotr kosmetyki

- Inne potrzeby

Pani Bożenka porusza się przy pomocy starego i dość ciężkiego balkoniku, balkonik lekki i z
kółkami ułatwiłby jej poruszanie się.  

Potrzeby, które nie są rzeczami

rehabilitacje

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

Imię i nazwisko: Magdalena Rokus

E-mail: magda.rokus@gmail.com

Telefon: 733149014

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Paulina Piszczek

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.
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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!


