
PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY

Rodzina o kodzie SLA-2280-051308

Dlaczego to takie ważne? 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: 10.12.2016 Sobota 8:00-20:00
11.12.2016 Niedziela 8:00-20:00

Kontakt: Lider rejonu- Alicja Potrawa, nr tel. 576274124

Wskazówki dojazdu: Budynek Zespołu Szkół Technicznych znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie
Bazyliki św. Antoniego

2. Opis rodziny

Pani Eugenia (75l.) mieszka samotnie. Ma syna chorego na raka. Nie utrzymuje z nim żadnych kontaktów.
Pani Eugenia została sama po śmierci męża. Bardzo cierpi, zarówno z powodu samotności, jak i przez
problemy zdrowotne. Bardzo słabo słyszy, ma zaawansowaną cukrzycę co doprowadziło w początkowym
stanie do amputacji dużego palca u stopy. Niestety na chwilę obecną, wszystkie palce zostały
amputowane. Starsza Pani nie może chodzić, a także wykonywać najprostszych czynności takich jak
korzystanie z ubikacji, czy zrobienie sobie posiłku. Jeśli nikt (sąsiadka) nie przyjdzie do pani
Eugenii z rana, kobieta cały dzień musi zostać bez posiłku. Trudnością są też finanse. Pani
Eugenia ma emeryturę (1180 zł), a po odjęciu kosztów utrzymania mieszkania oraz wydatków na leki,
pozostaje jej miesięcznie tylko 240 złotych. Niestety z reszty, która powinna być przeznaczona na
życie, pani Eugenia musi zakupić specjalne pieluchy, kremy i opatrunki. Mimo tego starsza pani stara
się nie myśleć negatywnie. Ostatnio stan kobiety się poprawił i potrafi sama usiąść, niby prosta
czynność ale od pani Eugenii wymaga to nie lada wysiłku. Gdy mogła jeszcze chodzić była kucharką i
z radością znów by coś przygotowała. Jedną z rzeczy najbardziej potrzebnych pani Eugenii jest
podkładka na łóżko specjalistyczne na gumkę o wymiarach 220 x 120. Konieczne są środki czystości,
by móc zapewnić sterylne warunki. Odkurzacz również jest potrzebny, ułatwi on sprzątanie.

3. Potrzeby rodziny

chemia dla zachowania sterylnosci przy chorej 

Podkładka pod łóżko specjalistyczne na
gumke (220x120)

pomoże w znoszeniu trudów choroby

odkurzacz ulatwi sprzątanie, a także z łóżka pani
Eugienia bedzie mogła rozruszać trochę
ręce

- Żywność trwała:

Jakich produktów żywnościowych
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potrzebuje rodzina: Herbata, Kasza, Cukier, Konserwy mięsne, Kawa, Makaron, Olej,
Konserwy rybne, Ryż, Mąka, Dżem, Warzywa w puszkach

Inne produkty żywnościowe: wody niegazowane

- Środki czystości

Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

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

- Odzież

Eugienia

Rodzaj odzieży: codzienne

Kategoria: szlafrok

Rozmiar: Xl

Sylwetka: masywna

Uwagi:

- Obuwie

Eugienia

Rodzaj obuwia: codzienne

Kategoria: cieple kapcie

Rozmiar: 41

Uwagi:

- Wyposażenie mieszkania

Jakiego wyposażenia mieszkania
potrzebuje rodzina:

Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel, Poduszka

Inne: Reczniki kapielowe, zeby podczas kapieli przez pielegniarke
osłonić całe ciało  

Brakujące sprzęty: Odtwarzacz CD, do słuchania płyt z dzieciństwa, odkurzacz
który ułatwi sprzątanie, garnki, sztućce. Malutki stolik kolo
łóżka, obecnie wszystko trzymane jest na krześle. Pampersy na
noc dla dorosłych rozm. 4.  Opatrunki, gaziki jałowe,
plastry,kremy tłuste, chusteczki nawilżające wszystkie te
rzeczy są codziennie używane przez panią Eugenię. Przez brak
placów u stóp nie może chodzić przez co jest potrzeba dużej
ilości pampersów. Cała reszta jest przeznaczona na chore stopy.
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- Specjalne upominki

Podkładka pod łóżko specjalistyczne na gumke (220x120)

4. Osoby opiekujące sie rodziną
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- Wolontariusz opiekun rodziny

E-mail: sylwia.paluchowska@o2.pl

Telefon: 530920784, 530920784

- Lider Rejonu

Imię i nazwisko: Alicja Potrawa

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.
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.
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Razem zmieniamy świat na lepsze!


