SZLACHETNA PACZKA

Kolejny raz ruszamy z akcją Szlachetna Paczka. Zwracamy się
z gorącą prośbą o przyłączenie się do tej akcji , aby wesprzeć potrzebującą
pomocy rodzinę. W tym roku podejmujemy próbę pomocy pani Bożenie.
( kod rodziny: POD-2711-576860 )
Pani Bożena (45 lat) jest niepełnosprawną, lecz pogodną osobą. Pani
Bożena od wielu lat przewlekle choruje. Jej stan zdrowia nie pozwala jej na
podjęcie zatrudnienia. Na przyszłość nie ma rokowań na poprawę zdrowia.
Pani Bożena jest zdana tylko na pomoc dorosłej córki. Córka Joanna
w miarę możliwości opiekuje się matką, lecz kobieta nie chce i nie może jej
obciążać swoją ciężką sytuacją. Pani Bożena utrzymuje się dzięki zasiłkom
(657 zł). Po odliczeniu kosztów mieszkania i leków (570 zł)
pozostaje jej zaledwie 87 zł miesięcznie. Pani Bożena mimo ciężkiej sytuacji
materialnej i kiepskiego zdrowia jest uśmiechnięta oraz docenia to, co
posiada.
Wśród najważniejszych potrzeb pani Bożena wymieniła odzież.
Wybór ten uzasadnia rychłym nadejściem zimy. Ponadto, łóżko na którym
śpi jest w fatalnym stanie, przez co pani Bożena ma problemy ze snem
i kręgosłupem. Dla kobiety ważna jest również żywność. Na najbardziej
potrzebne rzeczy brakuje pieniędzy.

Potrzeby rodziny:
1. Odzież : pani Bożena nie ma ubrań na zimę – sylwetka normalna

 Kurtka zimowa rozmiar XXL (48/50)
 Dresy komplet, odzież ciepła i przejściowa
 Obuwie rozmiar 39 ( zapinane na rzepy) zimowe płaskie i krótkie
2. Żywność trwała
 Herbata, Kasza, Cukier, Makaron, Olej, Ryż, Mąka, Dżem
 Wymagania żywieniowe: Produkty o niskiej zawartości wody. Nie
może jeść owoców ani warzyw.
 Inne produkty żywnościowe: Zagęszczone zupki w słoiczkach Gerber,
o małej zawartości wody.

3. Środki czystości :

 Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący,
Pasta do zębów, Płyny czyszczące, Szampon, Szczoteczka do
zębów
4. Wyposażenie mieszkania :
 Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel
 Łóżko do spania - to, na którym obecnie śpi pani Bożena źle
wpływa na stan jej zdrowia.
 Mikrofalówka - jest potrzebna w celu podgrzewania posiłków
przez panią Bożenę pod nieobecność jej córki.
 Prosty w obsłudze telefon komórkowy - Pani Bożena potrzebuje
telefonu aby w razie potrzeby wezwać pomoc jak nikogo nie ma
w domu.
 Dywan - obecny jest bardzo zniszczony.
Rzeczy mogą być używane, czyste i nie zniszczone. Prosimy
o przynoszenie darów do szkoły do piątku 8 grudnia 2017 r.
Finał ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka odbędzie się 9 grudnia
2017, wtedy dary zostaną dostarczone do wyznaczonego miejsca
i rodziny.
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