Drodzy Darczyńcy
z Miejskiego Przedszkola NR 21 „ABC…”
w Zielonej Górze!
Witajcie w Drużynie SZLACHETNEJ PACZKI – łączy nas zasada: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

Dziękujemy, że chcecie razem z nami nieść mądrą pomoc. Dzięki Wam rodzina, która dzisiaj przegrywa walkę z biedą, otrzyma nadzieję i
inspirację do samodzielnego poradzenia sobie w życiu.
Miłość wyraża się w trafionym prezencie, który nie jest banalnym podarunkiem, ale strzałem prosto w serce. Przygotowana przez Was
paczka to coś więcej niż pomoc materialna. To znak, że potrzebujący są dla kogoś ważni i że jest ktoś, kto w nich uwierzył po to, aby oni

potrafili uwierzyć w siebie.

Zapraszamy Was też do obejrzenia prezentacji, w której pokazujemy, jak to się dzieje, że wybrana rodzina trafia do bazy rodzin SZLACHETNEJ
PACZKI.
Prezentację znajdziesz pod tym linkiem https://www.szlachetnapaczka.pl/upload/dok2014/Prezentacja_dla_Darczyncow.pdf

Kod rodziny
LBU-626-407531
Opis rodziny
Pani Dorota (45 l.) i pan Wojciech (51 l.) mieszkają wraz z czworgiem swoich dzieci i wnukiem. Dzieci
to: pani Marzena (25 l.), Krzysztof (16 l.), Monika (13 l.), Gracjan (2 l.) i wnuk Konrad (10 miesięcy),
który jest synem pani Marzeny.
Pani Marzena nie ułożyła sobie życia prywatnego, jest w trakcie rozwodu. Niedawno z synem Konradem
przeprowadziła się od męża do swoich rodziców. Kobieta od dłuższego czasu nie może znaleźć pracy.
Rodzina mieszka w trzyosobowym mieszkaniu, jednak warunki życiowe są tu bardzo trudne. Brakuje
miejsca dla siódemki domowników. Sytuacja finansowa jest ciężka. Po uregulowaniu opłat związanych z
utrzymaniem mieszkania (600 zł), rodzinie zostaje 225 zł miesięcznie na jedną osobę.
W rodzinie pracuje tylko pan Wojciech. Pracuje jako kierowca - jak mówi jego żona - dniami i nocami,
aby zapewnić byt. Jednak rodzina nie załamuje się tym. Pani Marzena nadal pełna nadziei szuka pracy
odpowiada na każdą ofertę, Była na rozmowach kwalifikacyjnych m.in. w sieciowym sklepie
spożywczym. Jednak do tej pory nie udało jej się znaleźć zatrudnienia. Do tej pory wysłała prawie 50 cv
do potencjalnych pracodawców. Pani Dorota zajmuje się domem. Ze względu na swój wiek, trudno jest
jej znaleźć pracę. Jak sama mówi, wolałaby, żeby to córka poszła do pracy - jest młoda, więc łatwiej
znajdzie zatrudnienie. Natomiast pani Dorota mogłaby się wówczas zająć wnukiem i swoim najmłodszym
synem.
Wśród najważniejszych potrzeb rodzin wymienia łóżeczko dla małego Konrada (obecne jest w złym
stanie - brakuje w nim szczebelków, elementy ścianek rozsypują się). Bardzo przydałyby się także kurtki
na zimę dla dzieci, bo ze starej odzieży dzieci już powyrastały. Rodzinie potrzebna jest także żywność.
Uwaga: dla zachowania anonimowości, imiona członków rodziny mogły zostać zmienione
Potrzeby rodziny
ŻYWNOŚĆ TRWAŁA:
Podstawowe produkty żywnościowe: Herbata, Kawa, Ryż, Kasza, Makaron, Mąka, Cukier, Olej, Dżem,
Konserwy mięsne, Konserwy rybne, Warzywa w puszkach
Produkty dla niemowląt: mleko w proszku (NAN 1) kaszki mleczne, ryżowe
ŚRODKI CZYSTOŚCI
Potrzebne środki czystości: Proszek do prania, Płyny czyszczące
Artykuły dziecięce: pieluszki (4-9) , chusteczki nawilżające
IV. ODZIEŻ I OBUWIE

Odzież
Lp Płeć

Rodzaj (letnie/zimowe/ Kategoria (bluzka,
przejściowe)
spodnie, kurtka itp.)

Rozmiar Sylwetka Uwagi

1 K

zimowa

kurtka

160

normalna

2 M

zimowa

kurtka

170

normalna

170

czysta biała
mormalna koszulka , czarne
krótkie spodenki

3 M

letnie

strój dresowy

WYPOSAŻENIE MIESZKANIA:
Kołdra
Inne: Kołdra - 3 sztuki
VII. INNE POTRZEBY:
Łóżeczko dla Konrada, bateria do zlewu.
SZCZEGÓLNE UPOMINKI:
Krzysztofowi największą radość sprawiłby rower (nawet używany). Monika chciałaby dostać zestaw
spinek, wsuwek do włosów. Dla Gracjana samochód - zabawka , natomiast Konrad zapewne ucieszyłby
się z gryzaczka.
NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY:
łóżeczko dla Konrada

obecne jest w złym stanie

kurtki na zimę

dzieci ich nie mają

żywność

ze względu na wysokie koszty, rodzina jest liczna

Finał XIV edycji SZLACHETNEJ PACZKI czyli prawdziwy weekend cudów odbędzie się 13 i 14
grudnia 2014 roku. Nie możemy się doczekać!

Zbiórka darów w naszym przedszkolu trwać będzie do 11.12.2012 r.
(czwartek) do godziny 12:00!!!

