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W tym roku zbieramy artykuły dla:

Pani Anna (33 l.) wraz z panem Wojciechem (40 l.) wychowują czwórkę dzieci: Michała (10 l.), Piotrka (6 l.), Olę (5 l.) i Gosię (7 miesięcy).
Sytuacja rodziny już od kilku lat jest trudna. Pan Wojciech pracuje na budowie, przez co często wyjeżdża w delegacje. Pani Anna
w tym czasie nie mogła podjąć pracy, ponieważ do tej pory zajmowała się dziećmi. Rodzina mieszka w jednym pomieszczeniu,
a jej warunki socjalne są bardzo trudne. Domownicy opiekują się schorowaną babcią, która ze względu na trudne warunki bytowe,
nie mieszka wraz z rodziną pani Ani. Prócz pensji pana Wojciecha, rodzina utrzymuje się z zasiłku i wsparcia w programie "Rodzina 500+".
Dzieci bardzo tęsknią za tatą, którego rzadko widują. Na co dzień pomagają mamie w licznych obowiązkach oraz w opiece nad
najmłodszym dzieckiem. Każdą wolną chwilę wykorzystują na naukę i pomoc babci.
Najważniejsze potrzeby rodziny
Odzież zimowa, kaloryfer, żywność
Żywność trwała
herbata, cukier, konserwy mięsne, kawa, makaron, olej, konserwy rybne, ryż, mąka, dżem
Produkty dla niemowląt: kaszka dla dziecka bezmleczna, słoiczki z warzywami dla dzieci po 7 miesiącu życia
Środki czystości
proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żel myjący, pasta do zębów, płyny czyszczące, szampon, szczoteczka do zębów
Artykuły dziecięce: pampersy dla dziecka (9 kg), chusteczki
nawilżające, płyny do kąpieli dla dzieci
Odzież
Anna: zimowa sportowa kurtka (rozmiar M)
Wojciech: zimowa sportowa kurtka (rozmiar XXL)
Michał: dres (rozmiar 152 cm)
Piotrek: zimowa kurtka, dres (rozmiar 122 cm)
Ola: zimowa kurtka, getry, rajstopy, polar (rozmiar 110 cm)
Gosia: zimowy kombinezon, spodenki, bluzeczki (rozmiar 80/86 cm)
Obuwie
Anna: kozaki (rozmiar 41)
Wojciech: buty zimowe (rozmiar 42)
Michał: buty sportowe (rozmiar 36)
Piotrek: buty zimowe (rozmiar 27)
Ola: buty sportowe (rozmiar 26)
Pomoce szkolne
zeszyty, farbki, papier kolorowy, plecak, bloki, klej, nożyczki, przybory do pisania, plastelina, piórnik
Wyposażenie mieszkania
komplet garnków, kaloryfer, meble do pokoju dla dzieci (biurko, szafa, łóżko), kołdra, ręczniki, pościel
Specjalne upominki
Anna i Wojciech: kosmetyki
Michał: gra planszowa
Piotrek: autko
Ola: lalka z wózkiem
Gosia: lalka szmaciana
Potrzeby, które nie są rzeczami
Rodzinie potrzebna jest pomoc przy odprowadzaniu dzieci do przystanku autobusowego. Czasem przydałaby się opieka nad
najmłodszym dzieckiem, gdyż pani Ania wszędzie musi zabierać ze sobą Gosię.
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Rodzina druga:
Pani Ewa samotnie zajmuje się pięciorgiem swoich dzieci: Tomaszem (21 l.), Olą (20 l.), Wojciechem (17 l.), Adamem (17 l.) i Izą (12 l.).
Sytuacja rodziny od dłuższego czasu była trudna. Jednak pani Ewie brakowało odwagi, aby opuścić swój dom i uciec wraz z dziećmi
od męża i teściowej, którzy znęcali się nad nią psychicznie i ﬁzycznie. W sierpniu tego roku wyprowadziła się z dużego miasta na wieś,
w zupełnie nieznane jej rejony. Niestety traﬁła na nieuczciwych ludzi, którzy wykorzystali trudną sytuację rodziny. Na chwilę obecną
pani Ewa szuka mieszkania, które pozwoli jej i dzieciom zamieszkać w godnych warunkach. Sytuacja materialna rodziny jest dramatyczna.
Na budżet rodziny składa się wynagrodzenie za sezonową pracę Tomasza, zasiłki, alimenty i wsparcie w programie "Rodzina 500+".
Po odjęciu kosztów wynajęcia mieszkania i jego utrzymania rodzinie pozostaje ok. 134 zł miesięcznie w przeliczeniu na jedną osobę.
Pani Ewa, mimo bardzo trudnej sytuacji, jest dumna ze swoich dzieci. Lubi szyć, dawniej była krawcową i chciałaby powrócić do zawodu,
by poprawićsytuację ﬁnansową rodziny. Jej córka Ola jest z wykształcenia fryzjerką. Za zaoszczędzone pieniądze będą mogli opłacić
kolejny czynsz za wynajem mieszkania, którego cały czas szukają.
Najważniejsze potrzeby rodziny
żywność, odzież zimowa, czajnik elektryczny
Żywność trwała
herbata, kasza, cukier, konserwy mięsne, kawa, makaron, olej, ryż, mąka, dżem, warzywa w puszkach
Środki czystości
proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żel myjący, pasta do zębów, płyny czyszczące, szampon, szczoteczka do zębów
Odzież
Ewa: kurtka zimowa (rozmiar 38/40)
Tomasz: kurtka zimowa (wzrost 180 cm)
Ola: kurtka zimowa (rozmiar 38/40)
Wojciech: kurtka zimowa (wzrost 180 cm)
Adam: kurtka zimowa (wzrost 175/180 cm)
Iza: kurtka zimowa (wzrost 160 cm)
Obuwie
Ewa: zimowe kozaki (rozmiar 40)
Tomasz: buty zimowe (rozmiar 43)
Ola: zimowe kozaki (rozmiar 40)
Wojciech: buty zimowe (rozmiar 43)
Adam: buty zimowe (rozmiar 43)
Iza: zimowe kozaki (rozmiar 38)
Wyposażenie mieszkania
czajnik elektryczny, laptop
Specjalne upominki
Ewa, Tomasz, Adam, Iza: kosmetyki
Ola: biżuteria
Wojciech: słuchawki nauszne
Potrzeby, które nie są rzeczami
Pomoc w znalezieniu mieszkania dla rodziny
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Pani Zofia:
Pani Zoﬁa (83 l.) to samotnie żyjąca, starsza, pogodna, miła i pełna uśmiechu osoba. Pani Zoﬁa od najmłodszych lat była nauczona
ciężkiej i sumiennej pracy. Znalazła pracę jako gospodyni na jednej z okolicznych plebani. Po roku od rozpoczęcia pracy pani Zoﬁa
była zmuszona porzucić dotychczasowe źródło utrzymania i powrócić do domu rodzinnego, by podjąć się opieki nad schorowanym
ojcem. Opieka wymagała dużo poświęcenia oraz wyrzeczeń ze strony córki. Tata pani Zoﬁi zmarł, a jej siostra wyrzuciła ją na bruk
i przejęła cały majątek. Starsza pani po kilku latach tułaczki postanowiła wybudować mały domek bez stałego dostępu do bieżącej
wody oraz sanitariatu. Pani Zoﬁa mieszka tam do dziś. Od 4 lat choruje na nadciśnienie i ma kłopoty z sercem oraz nogą. Jedynym
dochodem pani Zoﬁi jest stała renta socjalna w wysokości 1 000 zł z czego 286 zł wydaje na utrzymanie domu, 400 zł na leki oraz
niezbędną rehabilitację. Za pozostałe pieniądze kupuje żywność. Jej hobby to rozwiązywanie krzyżówek.
Najważniejsze potrzeby Pani Zoﬁi
żywność, odzież, lodówka
Żywność trwała
herbata, cukier, konserwy mięsne, kawa, makaron, ryż, mąka, dżem
Środki czystości
proszek do prania, płyn do mycia naczyń, płyny czyszczące, szampon
Odzież
płaszcz zimowy, spódnica, kurtka przejściowa, sweter (rozmiar 51, 52)
Obuwie
zimowe kozaki na niskim obcasie (rozmiar 39)
Wyposażenie mieszkania
kołdra, koc, lodówka
Specjalne upominki
nowe okulary do czytania, pisania

Skompletuj paczkę razem z nami
i przynieś do dowolnego klubu
przedmiot z powyższej listy.
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