
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie -2584-415302

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: Johanna Gottfrieda Herdera 3
10-691 Olsztyn

Daty i godziny otwarcia: 07.12.2018 Piątek 15:00-19:00
08.12.2018 Sobota 9:00-20:00
09.12.2018 Niedziela 10:00-18:00 

Kontakt: Edward Rejniak - Lider Rejonu Olsztyn Północ/Południe, nr tel. 661655859

Wskazówki dojazdu: Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego 

2. Opis rodziny

Pani Babcia Grażyna (64 l.) samotnie wychowuje swoją wnuczkę Wanessę (11 l.). Rodzina od zawsze
zmagała się z problemami. Pani Grażyna utrzymywała całą rodzinę samodzielnie pracując jako
telefonistka. Jej mąż nie pracował i nadużywał alkoholu. Niestety wpłynęło to bardzo negatywnie na
losy rodziny, zakończyło się rozwodem oraz tym, że córka pani Grażyny zboczyła na złą drogę.
Młoda kobieta nadużywała alkoholu a także narkotyków. Ojciec Wannesy nie jest znany. W wyniku
wydarzeń życiowych mama dziewczynki trafiła  do więzienia, pozbawiono ją praw rodzicielskich. Po paru
latach urodziła drugą córkę. Historia powtórzyła się. Druga córka trafiła do rodziny zastępczej,
a następnie do adopcji. Dziś rodzina nie ma z nią kontaktu. Jednak pani Grażyna uzyskała status
rodziny zastępczej dla Wanessy i przejęła całkowicie na siebie wychowanie wnuczki. Kobieta  jest
obecnie emerytką. Dodatkowo pani Grażyna zmaga się z cukrzycą II stopnia, alergią i anemią. Ma zatem
mało siły. Rodzina utrzymuje się z emerytury pani Grażyny (1100 zł), wsparcia w programie 500+ oraz
świadczenia dla rodziny zastępczej (1190 zł). Po odliczeniu kosztów utrzymania mieszkania dochód na
jednego członka rodziny wynosi ok. 492 zł.  Pani Grażyna pragnie wychować wnuczkę na dobrego
człowieka. Kobieta bardzo chce, aby Wanessa ukończyła szkołę z dobrymi wynikami, zdobyła
wykształcenie i weszła w dorosłe życie jako osoba mająca w głowie silne zasady i dobre wartości.
Wśród najważniejszych potrzeb rodzina prosi o odzież oraz obuwie, ponieważ Wanessa szybko rośnie, a
zakup nowej odzieży i obuwia wiążę się z dodatkowymi wydatkami. Pani Grażyna będzie również
wdzięczna za wyposażenie mieszkania.

3. Potrzeby rodziny

Odzież Wanessa rośnie, potrzebne są nowe ubrania.
Żbliża się zima.

Obuwie Obuwie potrzebne jest z tym samych
względów, co odzież.

Wyposażenie mieszkania Chodzi wyłącznie o to, żeby ciepło się
spało 
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- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

Herbata, Cukier, Kawa, Olej, Dżem

- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Pasta do zębów, płyn
do płukania, Płyny czyszczące, Szczoteczka do zębów

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

mydło antyalergiczne

- Odzież

Grażyna

Rodzaj odzieży: zimowa

Kategoria: kurtka

Rozmiar: XXL

Sylwetka:

Uwagi: z kapturem: szara, siwa lub brązowa

Wanessa

Rodzaj odzieży: zimowa

Kategoria: kurtka

Rozmiar: 158

Sylwetka: szczupła

Uwagi: czarna z kapturem

Wanessa

Rodzaj odzieży:

Kategoria: leginsy

Rozmiar: 158

Sylwetka: szczupła

Uwagi: czarne

Wanessa

Rodzaj odzieży:

Kategoria: T-Shirty

Rozmiar: 158
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Sylwetka: szczupła

Uwagi: białe z lekkim nadrukiem

- Obuwie

Grażyna

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: kozaki krótkie

Rozmiar: 42

Uwagi: czarne na suwak

Wanessa

Rodzaj obuwia: sportowe

Kategoria: adidasy

Rozmiar: 37

Uwagi: białe ze świecącą podeszwą

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

Papier kolorowy, Bloki, Klej

Inne: Bloki do rysowania techniczne, kolorowe i białe

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

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

Inne: koc szary dla Wanessy, pościel i kołdra w rozmiarze 2m x 1,6m 

Brakujące sprzęty: Sokowirówka, toaster, krzesło do biurka dla Wanessy,
radio-miniwieża, chodnik dla Wanessy (2mx1m)

- Specjalne upominki

Dla Wanessy: poli kredki. Szkielet do rysowania postaci - można go ustawiać w różnych pozycjach,
wyginać kończy, stopy, dłonie.----

- Inne potrzeby

----

Potrzeby, które nie są rzeczami
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Potrzebne są drobne naprawy w mieszkaniu, np. brak światła w przedpokoju, czy zepsuta kuchenka gazowa.

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. 

Razem zmieniamy świat na lepsze!
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