
 

 

 

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY
Rodzina o kodzie PDL-1149-417744

1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę

Adres: Ciepła 32
15-472  Białystok

Daty i godziny otwarcia: Sobota 13.12.2014 r. - 8:00 - 18:00
Niedziela 14.12.2014 r.- 8:00 - 18:00

Kontakt: 668 764 924 - Aldona Nalewajk, Lider Rejonu Białystok Centrum

Wskazówki dojazdu: Magazyn znajduje się na świetlicy Gimnazjum nr 4 w Białymstoku przy ul.
Ciepłej 32. Ulica Ciepła jest jednokierunkowa, dlatego dojazd możliwy jest
jedynie od strony ul. Jurowieckiej lub Ogrodowej. Przed szkołą oraz obok niej
znajduje się duży i wygodny parking, a do samego budynku prowadzą zarówno
schody jak i podjazd dla wózków inwalidzkich, z transportem paczek, także tych
większych nie powinno być zatem problemów. Nasi wolontariusze z chęcią
Państwu pomogą!

2. Opis rodziny

Pani Urszula (27 l.) wraz z mężem Leszkiem (29 l.) wychowują trójkę dzieci – Dawida (11 l.), Maję
(4 l.) oraz Kingę (3 l.). Mieszkają z matką pani Urszuli, panią Anną (48 l.).  Rodzina zmaga się z
trudną sytuacją od około 2 lat. Ogromny wpływ na ten stan miał wypadek w pracy pana Leszka, w którym
doznał poważnego urazu brzucha. Musiał on poddać się długiej rekonwalescencji i przez to stracił
pracę przy budowie. Natomiast pani Urszula straciła pracę będąc w ostatniej ciąży. Pani Anna
pracuje na pełen etat, jednak jej pensja nie jest wystarczająca (1000 zł). Po dodaniu różnych
zasiłków, stypendium socjalnego oraz alimentów na Dawida, łączny dochód rodziny wynosi ok. 2200 zł.
Po odjęciu kosztów mieszkania, przypada 216 zł na członka rodziny. Pan Leszek z Panią Urszulą
starają się zapewnić im wszystko co niezbędne, jednak nie zawsze jest to proste. By spełnić
podstawowe potrzeby dzieci, bardzo często rezygnują z opłacania czynszu, przez co zwiększa się
zadłużenie rodziny. Rodzice starają się jednak zmienić swoją sytuację materialną. Odkąd
najmłodsza córeczka poszła do przedszkola, pani Urszula dąży do ukończenia zaocznej szkoły
średniej i zapisała się na dodatkowe kursy z florystyki oraz obsługi kasy fiskalnej. Chce zdobyć
lepsze wykształcenie, bo jak sama mówi, każdy pracodawca tego oczekuje. Pan Leszek czynnie poszukuje
pracy, jednak prace wykończeniowe, w których ma największe doświadczenie mają „przestój” o tej
porze roku. Rodzice w tym momencie skupiają się na wychowywaniu swoich pociech. Jednogłośnie mówią,
że to ich największa duma.  Wśród największych potrzeb rodzice wymieniają kurtki oraz obuwie na
zimę, gdyż nie są w stanie tego zapewnić - szczególnie córeczkom, które szybko rosną. Rodzina
byłaby również wdzięczna za komodę na ubrania dzieci. Stara jest popsuta i niefunkcjonalna, a ubranka
z niej po prostu wypadają. 

3. Potrzeby rodziny

Odzież Pani Urszula oraz jej syn Dawid nie mają na
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zimę ciepłych kurtek
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Obuwie zimowe Buciki dla dzieci są za małe, a pan Leszek
chodzi w dziurawych butach sportowych

Komoda Stara jest zepsuta i niefunkcjonalna -
niewiele się w niej mieści, a pozostałe
ubrania, których jest sporo w tak licznej
rodzinie, brakuje miejsca.

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

Herbata, Kawa, Makaron, Cukier, Olej, Dżem

Inne produkty żywnościowe: mleko, przetwory mleczne

- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

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

Artykuły dziecięce: chusteczki nawilżane, szampon dla dzieci

Inne: płyn do płukania

- Odzież

Dawid

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: kurtka

Rozmiar: 150 cm

Sylwetka: szczupła

Uwagi:

Urszula

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: kurtka

Rozmiar: 160 cm

Sylwetka: bardzo szczupła

Uwagi:

- Obuwie
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Leszek

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: trapery

Rozmiar: 43

Uwagi:

Kinga

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: ocieplane buciki

Rozmiar: 26

Uwagi:

Maja

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: ocieplane buciki

Rozmiar: 26

Uwagi:

- Wyposażenie mieszkania

Brakujące sprzęty: Rodzina potrzebuje komody, w której będzie mogła trzymać
ubranka dzieci. Ta, którą posiadają, jest niefunkcjonalna,
ponieważ się zepsuła i ubranka z niej wypadają.

- Specjalne upominki

Maja - sukienka księżniczki, Kinga - pluszowy kotek, Dawid - coś związanego z grami PC.

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

Imię i nazwisko: Agata Joanna Puciłowska

E-mail: agpucilowska@wp.pl

Telefon: 666188403

- Lider Rejonu



 

 

 

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY
Rodzina o kodzie PDL-1149-417744

Imię i nazwisko: Aldona Nalewajk

5. Wskazówki do przygotowania Paczki:

Zakupy do paczki możesz zrobić w MAKRO:

Partnerem SZLACHETNEJ PACZKI jest MAKRO. W halach MAKRO znajdziesz produkty, których potrzebuje wybrana
rodzina. Aby zrobić zakupy wystarczy zeskanować przy wejściu poniższy kod kreskowy. Adresy hal na
www.makro.pl

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.

Praktyczne wskazówki:

* 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 świątecznym papierem

Razem zmieniamy świat na lepsze!
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