Drodzy Rodzice!!
Uprzejmie informujemy, że nasze przedszkole
kolejny raz ogłasza zbiórkę w akcji charytatywnej
SZLACHETNA PACZKA
Dziękujemy za ubiegły rok i w tym roku zwracamy się do
Państwa z prośbą o pomoc w organizacji paczki dla
rodziny. Przygotowane produkty to dla potrzebujących coś
więcej niż pomoc materialna. To dostrzeżenie ich piękna i
potwierdzenie ich ważności, swoiste przywrócenie
godności. Dzięki takiemu docenieniu ze strony innych
znów stają się ważni dla samych siebie i zaczynają
zmieniać swoje życie.

Zbiórka będzie prowadzona
do 8.12.2021 r. (środa).

Opis rodziny:
Pani Bożena 75 lat, Robert syn 44 lata.
Rodzina pani Bożeny jeszcze kilka lat temu wiodła spokojne życie. Syn Robert miał żonę i dzieci,
był zdrowy, pracował i dobrze zarabiał. Niestety zachorował na bardzo poważną chorobę skóry,
która jest bardzo uciążliwa. Żona odeszła od niego, zabierając dzieci. Mężczyzna załamał się,
ponieważ choroba oraz rozstanie z rodziną dało się bardzo we znaki. Zachorował na depresję, miał
dość chorób oraz sytuacji, w której się znalazł. Pani Bożena pomimo poważnych schorzeń jest
wsparciem dla syna, nie poddaje się, uczęszcza do lekarzy, aby jak najdłużej być z synem. Seniorka
cierpi na szereg chorób związanych z wiekiem. Dochód rodziny to 1695 zł, koszt utrzymania domu
oraz leczenia to 940 zł, po odliczeniu na jednego członka rodziny zostaje 377 zł.

Piękno Rodziny:
Rodzina jest bardzo zżyta ze sobą, są wzajemnym wsparciem dla siebie. Pani Bożena, gdy tylko ma
z czego, piecze ciasto dla siebie i syna. Wspólnie spędzają wieczory na rozmowach. Nie poddają
się, chcą się leczyć, by stanąć na nogi. Pan Robert pragnie dojść do zdrowia, znaleźć dobrą pracę
oraz odbudować relacje z dziećmi. Pani Bożena lubi robótki ręczne na drutach, sama również robi
obrusy na stół, natomiast syn Robert naprawia w domu drobne usterki.

Trzy kluczowe potrzeby Rodziny:
1. Żywność. Zapas żywności pomoże odciążyć domowy budżet, dzięki temu rodzina będzie mogła
przeznaczyć pieniądze na zakup leków.
2. Odzież i obuwie. Mężczyzna nie posiada zimowej kurtki oraz butów.
3. Telewizor. Rodzina nie posiada telewizora, nie posiadają funduszy na jego zakup

Pozostałe potrzeby Rodziny:
Żywność trwała:
Herbata, Kasza, Cukier
Konserwy mięsne, Makaron
Kawa, Olej, Konserwy rybne
Mąka, Ryż, Dżem
Owoce i warzywa w puszkach, Mleko w kartonie 2 %

Środki czystości:
Mydło / żel myjący

Płyn do płukania, pasta do zębów
Płyn do mycia naczyń, szampon
Płyny czyszczące, szczoteczka do zębów
Proszek do prania, maszynki do golenia

Odzież:
Robert: Kurtka (Zimowe)
Rozmiar: XXL, Uwagi: Pan ma 195 cm wzrostu, w pasie ma 120 cm

Obuwie:
Robert: Trapery, Rozmiar: 46

Wyposażenie mieszkania:
Kołdra Uwagi: Kołdra zimowa wymiar 160/200cm

Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego:
Telewizor
Uwagi: Rodzina nie posiada telewizora

Szczególne upominki:
Bożena: Ciśnieniomierz
Robert: Zestaw kosmetyków do golenia

Koordynatorem akcji w naszej placówce jest Pani Angelika W. z grupy II.
W razie pomysłów, wątpliwości czy też pytań zapraszamy do kontaktu z Panią Angeliką.

Serdecznie dziękujemy za okazałe wsparcie !!

Prosimy, aby wszystkie rzeczy były zapakowane w reklamówki.

