
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie LBU-2271-601238

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: ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

Daty i godziny otwarcia: 08.12.2018 Sobota 10:00-15:00
09.12.2018 Niedziela 10:00-15:00

Kontakt: Lider Rejonu- Milena Karczewska, nr tel. 663 045 808

Wskazówki dojazdu: Jadąc od strony Zielonej Góry na skrzyżowaniu z drogą w kierunku Żagań
skręć w prawo do centrum i jedź prosto. Po prawej stronie będzie budynek
Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim i tam właśnie jest magazyn.
Trzeba wejść głównym wejściem i magazyn znajduje się na parterze po lewej
stronie od wejścia.

2. Opis rodziny

Pani Małgorzata (26 l.) samotnie wychowuje trzech synów: Sebastiana (6 l.), Wojtka (4 l.) i Wiktora (2
l.).  Pani Małgorzata zawsze chciała mieć szczęśliwą rodzinę i tak było do momentu, kiedy
zostawił ją partner, gdy była w ciąży. Do tego momentu życie było łatwiejsze. Wynajmowali
mieszkanie. Pani Małgorzata nie ukończyła szkoły, nie zdała jednego egzaminu, który dałby jej
kwalifikacje. Obecnie zajmuje się samodzielnym wychowywaniem swoich trzech synów, którzy są jej
oczkiem w głowie. Dwóch z nich chodzi do przedszkola. Jak twierdzi pani Małgorzata, w przyszłym roku
chciałaby zacząć starania o pracę, aby jej sytuacja materialna się poprawiła. Obecnie stara się tak
gospodarować swoim budżetem, aby wystarczyło jej na opłaty i podstawowe potrzeby. Rodzina utrzymuje
się ze świadczeń socjalnych i alimentacyjnych. Wydatki rodziny (wszelkie opłaty) to około 1200 zł
miesięcznie, natomiast po odjęciu wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania pozostaje 515 zł na
osobę.  Pani Małgorzata ze łzami w oczach opowiadała nam o swoich staraniach o dobro synów. Zapytana
o swoje indywidualne potrzeby odpowiedziała, że ich nie ma, ponieważ dla niej najważniejsze jest dobro
chłopców. Wielką satysfakcję daje jej opieka nad dziećmi. To one dają jej siłę i radość w
życiu. Bardzo chciałaby znaleźć pracę, aby zadbać o swój dom. Nie jest jej lekko, ale jak
podkreśla, dla nich chce się starać. Chciałaby rozwijać swoje umiejętności kulinarne. Wspomniała o
tym, że stara się uczyć przez internet.  Wśród najważniejszych potrzeb pani Małgorzata wymienia
lodówkę, gdyż obecna przestaje działać, a także materiały szkolne, które dla synów. Potrzebne są
również środki czystości. 

3. Potrzeby rodziny

lodówka obecna się psuje

środki czystości konieczne przy trójce małych dzieci

materiały szkolne potrzebne chłopcom do zabawy i nauki
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- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

Herbata, Cukier, Olej, Mąka, Dżem

- 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: szczoteczki do zębów i pasty dla dzieci, żele myjące dla
dzieci

- Pomoce szkolne

Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

Zeszyty, Papier kolorowy, Kredki

Inne: ryzy papieru do malowania, kolorowanki

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Koc, Pościel (poszwy,prześcieradła)

Inne: dwa koce, 4 komplety pościeli

Brakujące sprzęty: lodówka (obecna się psuje), łóżko piętrowe (obecne jest w
opłakanym stanie), biurko (nie ma wcale, jest potrzebne synom do
odrabiania zadań i nauki). 

- Specjalne upominki

Największą radość Sebastianowi (6 l.) sprawiłyby klocki Lego, a Wojtkowi (4 l.) gitara. Wiktor marzy
o gadżetach związanych z "Psim Patrolem". Wszyscy chłopcy bardzo ucieszyliby się z resoraków i
kolorowanek. Pani Małgorzata zawsze marzyła o maszynce do mięsa.

- Inne potrzeby

dwa grzejniki elektryczne do ogrzania łazienki i pokoju chłopców (obecnie nie ma tam ogrzewania)

4. Osoby opiekujące sie rodziną

- Wolontariusz opiekun rodziny

Imię i nazwisko: Justyna Szubartowska

E-mail: justyna.szubartowska@gmail.com
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Telefon: 791367361

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Milena Karczewska

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!



PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie LBU-2271-601238


