POMÓŻMY RAZEM!
ZbióRkA tRwA do 6.12

szlachetna

PACZKA

PiERwsZA RodZinA

KOMu POMagaMY?

Pani Halina (61 l.) w młodości pracowała w kopalni oraz cegielni
i wychowała dwójkę dzieci. Ze względu na przebyte, liczne choroby
ma problemy z chodzeniem. Rok temu całkowicie przestała wychodzić z domu, do tego doszedł pogorszył się wzrok. Po śmierci męża, który pracował dorywczo, zniknęły dodatkowe środki
do życia, dlatego zdana jest na innych. W tygodniu mieszka z nią
wnuczka, którą wychowuje, na weekend przyjeżdża pomagać jej
wnuk. Niestety Pani Halina nierzadko musi wybierać pomiędzy
kupnem żywności a leków, ponieważ po odliczeniu opłat, na życie zostaje jej zaledwie 116 zł. Nie starcza również na odzież czy
niezbędny na zimę węgiel. Zapas artykułów spożywczych odciąży
budżet w przedświątecznym okresie i pozwoli spokojnie przygotować się do Świąt.

CzegO POtrzebuje rOdzina?

Żywność trwała: herbata, kasza, cukier, konserwy mięsne, kawa,
makaron, olej, konserwy rybne, ryż, mąka, dżem, warzywa w puszkach oraz słodycze dla cukrzyków.
Środki czystości: proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/
żel myjący, pasta do zębów, płyn do płukania, płyny czyszczące,
szampon, szczoteczka do zębów.
Odzież dla p. Haliny: kurtka zimowa w ciemnym kolorze (rozmiar
XXXL), sweter zimowy (rozmiar XXXL), skarpety zimowe (rozmiar
38-39), ciemne spodnie zimowe (rozmiar XXXL), koszula nocna
(rozmiar XXXL), papcie zimowe (rozmiar 38), kozaki\botki (rozmiar
39) płaski obcas, na szerokie stopy i łydki, damskie majtki (reformy, rozmiar XXXL).
Wyposażenie mieszkania: kołdra, ciepły koc, ręczniki, poduszka.
Specjalne upominki: aparat komórkowy (klasyczny, na przyciski)
Inne potrzeby: 1 tona węgla (min. 0,5 t).

dRugA RodZinA

KOMu POMagaMY?

Pani Natalia (32 l.) wraz z mężem Panem Ireneuszem (57 l.) wychowują Oliviera (10 l.), Julię (7 l.) oraz 4 miesięczną
Amelię. Rodzina ma bardzo ciężką sytuacje materialną, ponieważ pan Ireneusz choruje na przewlekłe choroby i może
pracować tylko na pół etatu. Na co dzień pani Natalia zajmuje się domem i wychowaniem dzieci, przez co nie może
podjąć pracy. Po opłaceniu rachunków oraz wykupieniu leków, rodzinie zostaje niewiele na życie, do tego dochodzą
artykuły potrzebne dla małej Amelki. Jednak kobieta chce znaleźć pracę, gdy najmłodsza córka będzie starsza i pójdzie do przedszkola. Syn pani Natalii i pana Ireneusza ma zainteresowania plastyczne, natomiast córka uwielbia tańczyć i aktywnie spędzać czas. Marzeniem rodziców jest zdrowie całej rodziny, dobre wychowanie i wykształcenie ich
dzieci, aby w przyszłości wiodło się im lepiej. Wśród najważniejszych potrzeb jakie wymieniają znajduje się przede
wszystkim żywność oraz mleko dla małej Amelki (Bebilon 2). Ostatnią najważniejszą potrzebą jest łóżko\wersalka
dla rodziców, ponieważ te które posiadają nie nadaje się już do użytku.

CzegO POtrzebuje rOdzina?

Żywność trwała: herbata, kasza, cukier, konserwy mięsne,
kawa, makaron, olej, konserwy rybne, ryż, mąka, dżem,
warzywa w puszkach.
Produkty dla niemowląt: mleko modyfikowane Bebilon 2,
przeciery owocowe, soczki od 5 miesiąca, kaszki na 5 miesiąc, obiadki w słoiczku.
Środki czystości: proszek do prania, płyn do mycia naczyń,
mydło/żel myjący, pasta do zębów, płyn do płukania, płyny
czyszczące, szampon.
Artykuły dziecięce: mleczko nawilżające, pieluszki Dada
lub Pampers 4, szampon bambino, chusteczki nawilżające
Dada.
Inne środki czystości: szczoteczki do zębów dla 7 i 10 latków, pasty do zębów.
Odzież dla p. Natalii: kurtka zimowa w ciemnym kolorze
(rozmiar 42-44) botki zimowe, czarne, płaskie (rozmiar 39).
Odzież dla p. Ireneusza: kurtka zimowa w ciemnym kolorze
(rozmiar 44-46), trapery w ciemnym kolorze (rozmiar 42).

Odzież dla Oliviera: niebieska kurtka zimowa (rozmiar
146), ciemne trapery zimowe (rozmiar 35).
Odzież dla Julii: fioletowa kurtka zimowa (rozmiar 134),
ciemne botki\kozaki (rozmiar 32).
Odzież dla Ameli: różowy kombinezon zimowy (rozmiar
74), skarpetki „niechodki” kolorowe (na 6 miesięcy).
Pomoce szkolne: zeszyty, farbki, papier kolorowy, plecak, bloki, klej, nożyczki, przybory do pisania, kredki, plastelina, piórnik. Plecak i piórnik dla dziewczynki (7 lat),
dla chłopaka plecak i piórnik (10 lat).
Wyposażenie mieszkania: kołdra, koc, ręczniki, pościel
(poszwy, prześcieradła), poduszka, pościel dla dzieci.
Brakujące sprzęty: łóżko do spania\wersalka.
Specjalne upominki: Pani Natalia bardzo by chciała sokowirówkę, żeby mogła robić soczki dla dzieci. Pan Ireneusz potrzebuje ciśnieniomierz. Olivier i Julia marzą
o klockach Lego. Amelia potrzebowałaby chodzik.
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