
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie LBE-2343-533893

Dlaczego to takie ważne? To niepowtarzalny identyfikator rodziny, który wykorzystasz m.in.
do oznaczenia przygotowanych prezentów. 

1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę

Adres: Piłsudskiego 10
22-200 Włodawa

Daty i godziny otwarcia: 09.12.2016 Piątek 12:00-16:00,
10.12.2016 Sobota 9:00-18:00,
11.12.2016 Niedziela 10:00-16:00

Kontakt: Lider Rejonu - Elżbieta Bartosiak, nr  tel. 782 266 768

Wskazówki dojazdu: Magazyn znajduje się w budynku Włodawskiego Domu Kultury sala "SEZAM".

2. Opis rodziny

Pani Barbara (44 l.) i pan Piotr (44 l.) wychowują trójkę dzieci: Kamila (22 l.), Wojciecha (18 l.),
Oskara (7 l.).  Oskar jest najmłodszym dzieckiem w rodzinie. Przyszedł na świat siedem lat temu jako
zdrowe i silne dziecko. Wówczas rodzina funkcjonowała w miarę normalnie. Pani Barbara i pan Piotr
spełniali się zawodowo wychowując dwóch synów. Dramat rodziny rozpoczął się około trzech lat po
narodzinach Oskara. Wówczas rodzina dowiedziała się o nieuleczalnej chorobie dziecka - mukowiscydozie.
Od momentu rozpoznania choroby, życie rodzinne i zawodowe pani Barbary i pana Piotra uległo całkowitej
zmianie. Pani Barbara musiała zrezygnować z pracy zawodowej, aby móc całkowicie poświęcić się
dzieciom, a zwłaszcza Oskarowi. Początki choroby w rodzinie były bardzo trudne i dramatyczne, rodzice
szukali wszędzie pomocy i wsparcia. Pan Piotr, aby zapewnić stabilizację finansową rodzinie, wyjechał
za pracą. Wówczas wszystkie obowiązki spadły na ręce pani Barbary, która do chwili obecnej zajmuje
się domem i dziećmi. Pani Barbara codziennie wstaje o piątej rano, aby przygotować leki, jedzenie i
sprzęt do rehabilitacji Oskara. Przed zaprowadzeniem dziecka do szkoły podaje mu leki oraz rehabilituje,
następnie prowadzi na zajęcia i około godziny dziesiątej idzie ponownie do szkoły, aby podać
Oskarowi leki. Taką czynność wykonuje codziennie. Rodzina zamieszkuje w mieszkaniu, na które siedem
lat temu zaciągnęła kredyt. W rodzinie stałą pracę posiada pan Piotr, który ciężko pracuje z dala
od miejsca zamieszkania. Obecnie rodzina utrzymuje się z jednej wypłaty, pomocy społecznej państwa
oraz fundacji pomagającej w chorobie Oskara. Miesięczny dochód to 3522zł. Po odjęciu kosztów
utrzymania (w tym kredytu za mieszkanie w kwocie 789zł), leczenia (średnio 700zł a bywa, że czasami i
dużo więcej), łączny dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny  wynosi 262,80 zł
miesięcznie. Domowy budżet obciążają jeszcze opłaty wynajmu pokoju robotniczego pana Piotra, stancji
studiującego Kamila oraz wydatki związane z dojazdami do lekarzy specjalistów z chorym Oskarem. Obecnie
rodzina skupiła całą swoją uwagę na chorobie Oskara oraz jego podstawowych potrzebach. Rodzice,
uzyskiwane miesięcznie pieniądze przeznaczają na leki oraz specjalistyczne jedzenie (wysokobiałkowe).
Rodzeństwo od kilku lat interesuje się tańcem ludowym. Chłopcy kilka razy w tygodniu uczęszczają na
zajęcia taneczne. Biorą czynny udział w różnych akademiach, apelach szkolnych czy uroczystościach
narodowych. Mimo trudności i problemów rodzina nie załamuje się, a wręcz przeciwnie wspiera się
nawzajem, troszczy o siebie, pogłębia swoje relacje, potrafi ciepło i życzliwie rozmawiać na
wszystkie tematy. Marzeniem dzieci jest wspólny wyjazd na wakacje, aby móc odpocząć i oderwać się od
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codziennych obowiązków. Rodzina najbardziej potrzebuje żywności i środków czystości, które bardzo
obciążają domowy budżet. Będzie także wdzięczna za drukarkę z funkcją skanera, która byłaby
dużym ułatwieniem w codziennym funkcjonowaniu. W związku z chorobą dziecka pani Barbara wykonuje
kserokopie dokumentów, recept, paragonów (za leki), które następnie przedstawia odpowiednim
jednostkom, instytucjom, fundacji itp.

3. Potrzeby rodziny

Żywność podstawowe produkty żywnościowe
odciążyłyby budżet na jakiś czas

Środki czystości podstawowe środki czystości pozwoliłby
zaoszczędzić na wydatkach

Drukarka ułatwiłaby funkcjonowanie rodziny w
znacznym stopniu, oraz zmniejszyła wydatek
finansowy

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

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

Produkty dla niemowląt: nie dotyczy

Wymagania żywieniowe: nie dotyczy

Inne produkty żywnościowe: nie dotyczy

- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

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

Artykuły dziecięce: nie dotyczy

Inne: nie dotyczy

- Odzież

Oskar

Rodzaj odzieży: przejsciowe

Kategoria: dresy

Rozmiar: 122 (S)

Sylwetka: szczupły

Uwagi:
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- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

Farbki, Papier kolorowy, Klej, Kredki

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Ręczniki

- Inne potrzeby

Dla pani Barbary drukarka z funkcją skanera byłaby dużym ułatwieniem w codziennym funkcjonowaniu. W
związku z chorobą dziecka pani Barbara wykonuje kserokopie dokumentów, recept, paragonów (za leki),
które następnie przedstawia odpowiednim jednostkom, instytucjom, fundacji itp.

- Specjalne upominki

Barbara - perfumy
Piotr - zestaw do golenia
Kamil - perfumy Calvin Klein CK One
Wojciech - słuchawki do komputera
Oskar - zabawka związana z Pokemonami

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

E-mail: edyta_krzyz@interia.pl

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Elżbieta Bartosiak

5. Mamy dla Ciebie kilka wskazówek, ważnych w przygotowaniu Paczki. 

* Paczki możesz dostarczyć wyłącznie do tego magazynu, z którego wybrana została rodzina. Wyjątkiem
jest sytuacja, kiedy wybierzesz rodzinę z innego województwa, wtedy możesz dostarczyć paczkę do
Magazynu Zastępczego znajdującego się w Twoim województwie (dane adresowe zamieszczone są na stronie
wyboru rodziny).
* Pamiętaj, że po wybraniu przez Ciebie rodziny nikt inny nie będzie już dla niej przygotowywał
paczki. 
* 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.
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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 – niech będą zadbane. Paczka przygotowywana jest z myślą o drugim człowieku – jest
jak prezent. Przygotuj  paczkę tak, by podniosła poczucie własnej wartości u obdarowanych przez Ciebie
osób. 
* 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. 
* 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. Aby cała Polska mogła na żywo śledzić wyniki SZLACHETNEJ PACZKI… 

… w trakcie finału w magazynach będziemy wybierali informacje o wartości Paczki i liczbie osób
zaangażowanych w jej przygotowanie. Jednak nie uda nam się to bez Twojego wsparcia. Możesz sprawić,
że przekazywane w świat wyniki będą prawdziwe i ucieszą całą Polskę. Prosimy – w czasie wizyty w
magazynie wypełnij kartę i wrzuć do pudełka. Badanie jest anonimowe, a jego wynik analizowany będzie
jedynie w zbiorczym zestawieniu.

Razem zmieniamy świat na lepsze!


