
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie -1124-591028

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: Królowej Jadwigi 3a
34-400 Nowy Targ

Daty i godziny otwarcia: 07.12.2018 Piątek 17:00-19:00
08.12.2018 Sobota 9:00-18:00
09.12.2018 Niedziela 9:00-17:00

Kontakt: Lider Rejonu- Maciej Trzciński, nr tel. 601 506 352

Wskazówki dojazdu: Magazyn znajduje sie w domu parafialnym przy Parafii Najswietszego Serca Pana
Jezusa w Nowym Targu.

2. Opis rodziny

Pan Stefan (84l.) mieszka w maleńkim pokoju, który służy mu za kuchnię, salon i sypialnię.
Mężczyzna ma piątkę dorosłych dzieci, które przez większość życia wychowywał sam. Żona
zostawiła ich jak były maleńkie i wyjechała do USA. Wróciła dopiero 18 lat temu bardzo schorowana.
Obecnie żyją w separacji na wniosek żony. Trójka dzieci ma własne rodziny. Pan Stefan mieszka z
jednym z synów, który nie ma żony. Najmłodsza córka opiekuje się matką i czasami odwiedza pana
Stefana robiąc mu porządki i pranie. Ponieważ nie ma pracy, to w zamian za to prosi tatę o pieniądze.
Dzieci nie zajmują się ojcem. Pan Stefan pracował całe życie. Miał też małe gospodarstwo,
jednakże stan zdrowia i pogarszający się wzrok nie pozwoliły mu na kontynuację pracy. Teraz, gdy
najbardziej potrzebuje drugiego człowieka został sam ze swoimi problemami i zmartwieniami. Cierpi na
wiele chorób: choroby zwyrodnieniowe wielostawowe, choroba nadciśnieniowa z zajęciem mięśnia
sercowego, niewydolność serca, nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, rozrost gruczołu krokowego,
upośledzenie widzenia, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, niedosłuch. Pan Stefan nie ma radia, ani
telewizora. Bardzo potrzebuje drugiej osoby, nie tylko aby móc normalnie funkcjonować ale i mieć
kompana do rozmów. Mężczyzna utrzymuje się z emerytury i zasiłku, które łącznie wynoszą 900
złotych. Po odliczeniu kosztów utrzymania Panu Stefanowi pozostaje miesięcznie 130 zł na życie. Pan
Stefan jest osobą wyjątkową. Długie lata swego życia poświęcił na służbę najbliższym. Udało
mu się samotnie wychować piątkę dzieci mimo, że jak wspomina - było bardzo ciężko. Nawet teraz,
kiedy nie może liczyć na większe wsparcie od nich to poświęciłby dla nich wszystko. Nie ma również
żalu do żony, która go zostawiła. Pan Stefan mimo, że cierpi na niebywałą liczbę chorób, to
potrafi cieszyć się życiem. Dziękuje Bogu za wiarę, która daje mu siłę wbrew przeciwnościom losu.
Zawsze był osobą pracowitą, więc i teraz radzi sobie z problemami na miarę własnych możliwości.
Pan Stefan ma dwie pasje - czytanie książek i gotowanie. Ze względu na problemy ze wzrokiem do
pierwszej pewnie już nie wróci, ale znalazł na to sposób - audiobooki, które bardzo chętnie
odsłuchuje. Za to jego marzeniem jest udzielanie się w kuchni. Pan Stefan podkreśla, że
najważniejszą potrzebą dla niego jest węgiel na zimę, gdyż okna i drzwi są starodawne i bardzo
nieszczelne. Nie ma grzejników w pokoju, piec kaflowy służy mu za ogrzewanie i miejsce do gotowania.
Wśród najważniejszych potrzeb wymienia także: odkurzacz i żywność. Dzięki odkurzaczowi mógłby
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samodzielnie sprzątać swój pokój. Często się zdarza, że nie starcza mu pieniędzy na jedzenie.
Wtedy jego posiłki ograniczają się do samego ryżu lub chleba.

3. Potrzeby rodziny

węgiel Pan Stefan ma bardzo ubogi budżet i nie
starcza mu na opał na zimę, pokój ogrzewa
paląc w piecu kaflowym 

odkurzacz Gdyby miał odkurzacz mógłby samodzielnie
sprzątnąć podłogę u siebie w pokoju

żywność Często zdarza się, że posiłki Pana
Stefana składają się jedynie z ryżu, czy
samego chleba

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

Herbata, Kasza, Cukier, Konserwy mięsne, Kawa, Makaron, Olej,
Konserwy rybne, Ryż, Mąka, Dżem, Warzywa w puszkach

Inne produkty żywnościowe: mleko, płatki owsiane

- 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

Artykuły dziecięce: chusteczki nawilżane

- Odzież

Stefan

Rodzaj odzieży: przejsciowe

Kategoria: spodnie

Rozmiar: 178 cm wzrostu

Sylwetka: wysoki, średniej  budowy

Uwagi: kolor stonowany

Stefan

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: swetry

Rozmiar: L
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Sylwetka:

Uwagi: kolor stonowany

Stefan

Rodzaj odzieży: zimowe

Kategoria: podkoszulki

Rozmiar: L

Sylwetka:

Uwagi: polo, koszula, podkoszulek na ramionczkach itp.

- Obuwie

Stefan

Rodzaj obuwia: zimowe

Kategoria: kozaki

Rozmiar: 43

Uwagi: Pan Stefan ma problemy z poruszaniem się więc nie mogą być śliskie ani
zbyt wąskie

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

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

Inne: prześcieradło. Rozmari pościeli 160x200

Brakujące sprzęty: pralka, kuchenka, odkurzacz

- Specjalne upominki

radio z odtwarzaczem CD

- Inne potrzeby

węgiel 

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny
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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!


