
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie SLA-1298-051308

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: Kościuszki 5
44-200 Rybnik

Daty i godziny otwarcia: 08.12.18 Sobota 10:00-18:00
09.12.18 Niedziela 11:00-18:00

Kontakt: Lider - Martyna tel. 690 387 948. Logistyk - Dobrosława  tel. 505-762-272

Wskazówki dojazdu: Zespół Szkół Technicznych w Rybniku. Szkoła w sąsiedztwie Bazyliki. Wjazd
do magazynu od strony basenu MOSiR.

2. Opis rodziny

Pani Eugenia (77 l.) jest samotnie mieszkającą, niepełnosprawną seniorką. Kobieta całe życie
pracowała w gastronomii, wychowała 2 dzieci. 
Rozwiodła się z mężem po 14 latach, ponieważ ją bił i zdradzał. Z drugim partnerem przeżyła
szczęśliwie 24 lata. Z upływem lat pani Eugenia zaczęła chorować, m.in. na cukrzycę, z powodu
której amputowano jej nogę.
Obecnie mieszka sama, utrzymuje się z emerytury i zasiłku (1280 zł). Po odliczeniu kosztów utrzymania
oraz leków na życie zostaje 175 złotych miesięcznie. W tej chwili jej życie polega na leżeniu w
łóżku, jest całkowicie zależna od rodziny, pielęgniarki, sąsiadów. Pani Eugenia mimo złych
doświadczeń w życiu, niepełnosprawności, nie traci poczucia humoru. Cieszy ją każda drobnostka,
rozmowa z drugą osobę, promienie słoneczne padające przez okno na salon. Kobieta cieszyła się nawet
z wizyt wolontariuszy, którzy przychodzili i spędzali z nią czas przy rozmowie. Wśród
najważniejszych potrzeb pani Eugenia wskazuje grzejnik, ponieważ w salonie, w którym spędza cały
dzień, 
jest mały grzejnik, który nie ogrzewa wystarczająco dużego spokoju w chłodne dni. Kolejną ważna
potrzebą jest materac medyczny. Obecny na którym leży całymi dniami jest już niewygodny, stary,
zniszczony.
Ostatnią potrzebą są środki czystości ponieważ kobieta ze względu na choroby musi często zmieniać
opatrunki i żyć sterylnie.

3. Potrzeby rodziny

Grzejnik pokojowy Kobieta potrzebuje większy (jeden) lub
drugi mniejszy grzejnik ponieważ ma
stosunkowo mały, stary grzejnik. Ma zimno w
pokoju, w którym przybywa cały dzień.

Materac Kobieta potrzebuje materac ponieważ obecny
ma stary, zniszczony. Jest osobą
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niepełnosprawną i cały dzień leży na
takim materacu.

Środki czystości Kobieta głównie potrzebuje pampersów,
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gazików, badaży ponieważ ma amputowaną
nogę, leży tylko w łóżku.
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- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

Herbata, Cukier, Kawa, Makaron, Olej, Konserwy rybne, Ryż

Produkty dla niemowląt: -

Wymagania żywieniowe: -

Inne produkty żywnościowe: woda niegazowana.

- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący,
płyn do płukania, Płyny czyszczące, Szampon

Artykuły dziecięce: -

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

Kompresy z gazy 13-nitkowej (paczka 100 szt.), bandaże 15 cm x 4
z wiskozy, bandaże elastyczne.

Inne środki czystości: gąbka do mycia, ręczniki papierowe, chusteczki nawilżające,
pampersy na rzepy dla dorosłych rozmiar L.

- Pomoce szkolne

Inne: -

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Koc, Ręczniki

Inne: Materac dla łóżka "szpitalnego" (90cm x 220cm).

Brakujące sprzęty: Grzejnik pokojowy ( mały 60cm x 60cm lub duży 150cm x 60cm),
mała farelka.

- Specjalne upominki

"Sandwicz" elektryczny lub firanka biała ( 140cm x 350cm). 

- Inne potrzeby

Roleta do okna 230cm x150cm.

Potrzeby, które nie są rzeczami

-
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4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

Imię i nazwisko: Sabina Starzec

E-mail: s_starzec@wp.pl

Telefon: 884383957

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!


