5 GRUDNIA 2019 FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI W NASZEJ SZKOLE
Kochani Darczyńcy,
jak co roku zwracamy się do Was z ogromną prośbą o wsparcie rodziny z bazy Szlachetnej Paczki,
która znalazła w ciężkiej sytuacji życiowej. To dzięki Waszej pomocy do pana Marka i jego synów
zawita radość i nadzieja na lepsze jutro.
Zespół Szlachetnej Paczki
Poniżej opis wybranej Rodziny:
Pan Marek, 70 lat

Syn Igor, 15 lat

Syn Piotr, 9 lat

Historia Rodziny
Pan Marek to emeryt wychowujący dwóch synów Igora i Piotra. Matka chłopców odeszła do innego
mężczyzny, zostawiając dzieci pod opieką ojca, chorującego na chorobę wieńcową. Od tego momentu
sytuacja mężczyzny zmieniła się, a życie zaczęło komplikować. Nie pozostało to również bez wpływu
na chłopców, którzy bardzo przeżyli rozstanie rodziców i jego konsekwencje. Mimo to rodzina jest
wdzięczna za to, co ma i nie narzeka na swój los. Tata dzielnie stawia czoło codzienności, chciałby
zapewnić lepsze warunki mieszkaniowe synom. Rodzina utrzymuje się z emerytury pana Marka, zasiłków
i alimentów.
Piękno Rodziny
Rodzina lubi spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. Nastolatkowie jeżdżą na rowerach, ćwiczą
łucznictwo i lekkoatletykę. Pan Marek marzy o wspólnej wycieczce do Paryża, aby zobaczyć na własne
oczy Wieżę Eiffla. Pomimo trudności nie narzeka i urzeka swoją skromnością. Mężczyzna prosi o dary
tylko i wyłącznie dla swoich synów, którzy są dla niego najważniejsi.
Trzy kluczowe potrzeby Rodziny
I. Odzież
Nastolatkowie szybko wyrastają z aktualnych ubrań, a najbardziej kosztowna jest odzież zimowa.
Igor:

Ciemna kurtka zimowa dla nastolatka, rozmiar: M
Koszulka / t-shirt (całoroczna) rozmiar: M, stonowane kolory

Piotr: Ciemna kurtka zimowa, rozmiar: 152 cm, ciemny kolor
Koszulka / t-shirt (całoroczna), rozmiar: 152 cm, koszulka dla 9-latka
Obuwie
Piotr: Kozaki/buty zimowe, rozmiar: 37, ciemny kolor
II. Środki czystości
Środki czystości szybko są wykorzystywane
Proszek do prania
Płyn do płukania
Płyn do mycia naczyń
Płyny czyszczące
Mydło / żel myjący
Szampon
Pasta do zębów

III. Wyposażenie mieszkania
Przydatne przy zbliżającej się zimie.
Kołdra
Pościel (poszwy, prześcieradło)
Poduszka
Pozostałe potrzeby Rodziny
Żywność trwała
Kawa
Kasza
Makaron
Mąka
Cukier
Olej
Dżem
Konserwy mięsne
Konserwy rybne
Szczególne upominki
Marek: mikrofalówka
Igor: książki historyczne
Piotr: słodycze

