
Rodzina wielodzietna

Pani Monika z Rodziną
Kod Rodziny: MAZ-2265-830

Pani

Monika
24 lat

Partner

Piotr
37 lat

Córka

Wiktoria
5 lat

Syn

Jakub
3 lat

Córka

Amelia
13 msc.

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.

Historia Rodziny
Pan Piotr (37l.) stara się utrzymać rodzinę, jednakże pracodawca nie chce dać mu umowy o
pracę, w dodatku w pracy są przestoje (branża ogólnobudowlana) co skutkuje niską pensją.
Pani Monika (24l.) nie miała łatwego życia. Do osiemnastego roku życia wychowywała się w
rodzinie zastępczej, a potem musiała sobie radzić sama. W tej chwili Pani Monika zajmuje się
wychowaniem trójki dzieci.  
Obecnie rodzina utrzymuje się z niewielkiej pensji partnera Pani Moniki oraz zasiłków (łącznie
3273 zł). Po odliczeniu kosztów utrzymania mieszkania, rodzinie zostaje na życie ok. 268 złotych
na osobę. Za te kwotę bardzo ciężko jest rodzinie wytrwać z miesiąca na miesiąc. 

 Piękno Rodziny
Rodzina dzielnie zmaga się z sytuacją, stawiając na pracowitość i uczciwość. Pan Piotr i
Pani Monika starają się, aby trójce dzieci niczego nie brakowało, uwielbiają razem
spędzać czas słuchając muzyki czy rysując. Ulubionym zajęciem najstarszej córki Wiktorii
(5l.) jest śpiew i taniec. 



 Trzy kluczowe potrzeby Rodziny *
1. Pralka

Stara pralka się psuje.
2. Żywność

Potrzebna, gdyż jest to obciążenie finansowe
3. Łóżko piętrowe dla dzieci

Dzieci nie posiadają swoich łóżek, śpią albo na łóżlu rodziców albo na rozkładanej
kanapie.

* 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

Ryż Dżem

Warzywa w puszkach Mąka

Konserwy rybne Makaron

Konserwy mięsne Kasza

kaszki, mleko butelkowe dla dzieci

Środki czystości

Proszek do prania Mydło / żel myjący

Płyn do płukania Szampon

Płyn do mycia naczyń Pasta do zębów

Płyny czyszczące szampon, żele dla dzieci, oliwka

Odzież

Piotr: Kurtka (Zimowe) Rozmiar: L,



Obuwie

Piotr: Trapery Rozmiar: 41, Uwagi: czarne Monika: Kozaki/buty zimowe
Rozmiar: 39, Uwagi: płaskie, ciemne

Materiały szkolne

Bloki Farbki

Klej Papier kolorowy

Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego

Pralka

Specjalne wymagania:
stara pralka się psuje

Inne potrzeby materialne

łóżko piętrowe dla dzieci

 Szczególne upominki

Monika: kosmetyki (krem) Piotr: perfumy

Wiktoria: lalka, kuchnia Jakub: wóz strażacki, garaż

Amelia: zabawka edukacyjna

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

Płock Centrum
Gdzie zawieźć paczkę?
Stadion Miejski

Sportowa 3
09-400 Płock

Dni i godziny otwarcia
piątek; 6 grudnia 17:00-19:00
sobota; 7 grudnia 09:00-19:00
niedziela; 8 grudnia 09:00-18:00

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
Infolinia Szlachetnej Paczki:

12 333 78 00
7 dni w tygodniu, w godzinach 9-20

darczynca@wiosna.org.pl


