
Ważne informacje

• 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, że wybierając rodzinę decydujesz
się w pierwszej kolejności zaspokoić 3 kluczowe 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.

• Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz ukończyć tworzenia paczki dla rodziny, jak
najwcześniej daj znać Opiekunowi Rodziny.

Dziecko chore / z niepełnosprawnością

Choroba / niepełnosprawność Rodzina wielodzietna

Samodzielny rodzic / opiekun

Pani Agata z Rodziną
Kod Rodziny: MLP-1112-101062

Pani

Agata
36 lat

Córka

Roberta
15 lat

Córka

Milena
13 lat

Syn

Maksymilian
12 lat

Syn

Maciej
8 lat

Córka

Nadia
10 lat

Historia Rodziny
Życie pani Agaty obfitowało w wiele trudnych momentów, jako młoda kobieta została wdową z małym
dzieckiem po tragicznej śmierci męża. Po pewnym czasie związała się z kolejnym partnerem, niestety znęcał
się on regularnie nad nią i nad przychodzącymi kolejno na świat dziećmi. Miał także problem z nałogiem
alkoholowym. Po latach cierpienia pani Agata odeszła od niego, wywalczyła w sądzie rozwód i alimenty.
Pani Agata z dziećmi zaczęła nowe życie, wynajmując mieszkanie w innej miejscowości. Ze względu na
niepełnosprawność i ataki padaczki syna, nie ma na razie możliwości podjęcia pracy. Wszystkie dzieci uczą
się i nie sprawiają mamie problemów.
Pani Agata chciałaby wrócić do pracy, ale na razie rodzina żyje z alimentów i zasiłków (7455 zł), z czego na
opłaty, spłatę kredytu i leczenie wydają 3298 zł, więc na życie zostaje 693 na osobę. Konieczność
nakarmienia i ubrania tak licznej rodziny powoduje, że na wiele wydatków nie wystarcza funduszy.

 Piękno Rodziny
Rodzina bardzo się kocha, jest dla siebie wsparciem. Widać, że wszyscy są ze sobą bardzo zżyci. Pani
Agata uwielbia rękodzieło i wykonuje ozdoby świąteczne. Jej córki lubią rysować, a synowie z
zapałem uprawiają sport. Sami starają się szukać rozwiązania swoich trudności, nie są bierni w
działaniu. Rodzina dużo wie nawzajem na swój temat. Pani Agata chętnie chwali się talentami swoich
dzieci, jest z nich bardzo dumna. Podkreśla, że są dla niej dużą podporą. Rodzeństwo wobec siebie
jest serdeczne, mają wspólne zainteresowania i tematy do rozmowy. Mogą na siebie liczyć w tych
trudniejszych momentach. Cała rodzina jest wdzięczna za to, co ma i docenia każdą dobrą chwilę.



 Trzy kluczowe potrzeby Rodziny *
1. Zmywarka - szer. 60 cm

Codzienne zmywanie naczyń przy tak licznej rodzinie zajmuje dużo czasu, który mama mogłaby
poświęcić dzieciom. Poza tym ręczne mycie naczyń przyczynia się do dużego zużycia wody.

2. Komplet garnków na kuchenkę gazową

Rodzina ma tylko kilka starszych garnków, które są zniszczone i za małe na tyle gotowania. Większe
rozmiarowo garnki ułatwiłyby przygotowanie posiłków.

3. Środki czystości i higieny

Przy tak licznej rodzinie zużycie środków czystości i higieny jest bardzo duże, co wiąże się z wysokimi
kosztami ich zakupu.

* To bardzo ważne, abyś wybierając tę Rodzinę był w stanie spełnić wyróżnione, 3
kluczowe potrzeby. Liczymy, że odpowiesz również na pozostałe potrzeby Rodziny.

Pozostałe potrzeby Rodziny

Żywność trwała

Herbata Cukier Kawa

Olej Dżem
Owoce i warzywa w
puszkach

Ryż Makaron Mąka

Mleko, płatki
śniadaniowe

Środki czystości

Szczoteczka do
zębów

Proszek do prania Szampon

Płyn do płukania

Mydło / żel myjący

Pasta do zębów

Płyn do mycia
naczyń

Podpaski/tampony

Płyny czyszczące

Płyn do
mycia/pastowania
podłóg, ręczniki
papierowe, płyn do
mycia szyb



Materiały szkolne

Zeszyty Plecak Nożyczki

Plastelina Farbki Bloki

Przybory do pisania

Piórnik Papier kolorowy

Klej Kredki
Papier i tusz do
drukarki S-MLT105L
Laser Toner Catridge

Wyposażenie mieszkania

Kołdra
Pościel (poszwy,
prześcieradło)

Koc

Poduszka Ręczniki

Specjalne wymagania:
kołdra 180x200 cm, pościel 180x200 cm, poduszka 70x80 cm, ręczniki średnie

Brakujące sprzęty
gospodarstwa domowego

Zmywarka komplet noży
komplet garnków na
kuchenkę gazową

Specjalne wymagania:
zmywarka - szer. 60 cm; pani Agata samodzielnie przygotowuje posiłki dla piątki dzieci. Codzienne
zmywanie naczyń zajmuje jej dużo czasu, który mogłaby poświęcić dzieciom. Poza tym ręczne mycie
naczyń przyczynia się do dużego zużycia wody. Pani zależy na troszkę większych garnkach, żeby
mogła gotować dla tylu osób.

Sprzęt elektroniczny
niezbędny do nauki lub
pracy zarobkowej

laptop (może być
używany)

Specjalne wymagania:
W domu jest jeden laptop z drukarką, na którym pracowała cała rodzina, dzieci korzystają do szkoły,
wyszukują materiały, mama korzysta, aby wyszukiwać potrzebne informacje, doszkalać się, by móc
podjąć pracę zawodową, dlatego drugi sprawny sprzęt byłby dużą pomocą.



Potrzeby niematerialne

Kurs obsługi kasy
fiskalnej dla pani
Agaty

 Szczególne upominki

Agata: Lakiery
hybrydowe do
paznokci, żel do
paznokci i pilniczki

Roberta: Wyklejanka
diamentowa z
koniem

Milena: Wyklejanka
diamentowa z psem
(yorkiem)

Maksymilian: jakieś
klocki z serii "LEGO
Technic"

Maciej: Auto na
pilota

Nadia: Wyklejanka
diamentowa z psem

Uwagi/uzasadnienie:
To ważny element całej przygotowywanej przez Ciebie Paczki. Dzięki niemu każdy członek Rodziny poczuje
się wyjątkowo, poczuje się wysłuchany i doceniony. Warto zadbać o dopracowanie szczególnych
upominków dla wybranej przez Ciebie Rodziny.

Magazyn

Gorlice
Gdzie zawieźć paczkę?
Pawilon Historii Miasta Gorlice
Rynek 0
38-300 Gorlice

Dni i godziny otwarcia
piątek; 9 grudnia 14:00-17:00
sobota; 10 grudnia 09:00-18:00
niedziela; 11 grudnia 09:00-16:00

O czym musisz pamiętać!

• Podziel paczki na kilka poręcznych, niezbyt ciężkich pudeł. Zapakowanie w reklamówki
czy worki foliowe nie wchodzi w grę.

• Każde pudło opisz kodem rodziny oraz opatrz numerem według klucza - 1 z 5, 2 z 5 itd. Na
ostatniej stronie dokumentu znajdziesz przygotowaną stronę z kodem do wydrukowania.

• Nie pakuj do pudeł produktów, które łatwo ulegają uszkodzeniu, wylaniu, rozgnieceniu. W
paczce powinny znaleźć się suche i trwałe artykuły spożywcze.

• 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.

• W trakcie Weekendu Cudów w magazynach będziemy zbierali informacje o wartości
Paczki i liczbie osób zaangażowanych w jej przygotowanie. W czasie wizyty w magazynie
wypełnij przygotowaną specjalnie do tego kartkę i wrzuć do pudełka. Badanie jest
anonimowe, a jego wynik analizowany będzie jedynie w zbiorczym zestawieniu.



Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Kontakt do Biura

12 333 78 00
darczynca@wiosna.org.pl


