SZLACHETNA PACZKA 2017 - KampinoSport i Przyjaciele!
Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, ale przez to kim jest. Nie przez to co ma,
lecz przez to czym dzieli się z innymi.
Pomóżmy jednej z Babickich Rodzin wspólnie i cieszmy się radością pomagania!
Przygotujmy wspólnie paczkę zgodnie z listą potrzeb i marzeń Członków Rodziny.
OPIS RODZINY:
Pani Magdalena (34 l.) mieszka wraz z córką Amelią (7 l.) oraz ojcem Markiem (60 l.).
Pani Magda wychowuje samotnie córkę. Były mąż zostawił ją od razu po narodzeniu się ich córki. Po tym jak
wyrzucił ją z domu musiała wziąć życie w swoje ręce. Dach nad głową zapewnił jej ojciec.
Dotychczas rodzina dawała sobie radę, jednak dwa lata temu ojciec pani Magdy miał wypadek, w
którym doznał urazu biodra. Obecnie nie może podjąć pracy fizycznej, a całe życie pracował jako mechanik. Od
tego czasu źródłem dochodu rodziny jest praca Pani Magdy oraz alimenty (1260 zł). Po odliczeniu miesięcznych
kosztów utrzymania na jednego członka rodziny pozostaje im 342,67 zł miesięcznie. Rodzina stara się, by to co
zostaje pokrywało podstawowe potrzeby. Często jednak brakuje im pieniędzy, aby "przeżyć" do końca
miesiąca.
Pani Magda, pomimo trudności jakie stawia jej życie, nie poddaje się. Jest dumna z tego, że udało jej
się stanąć na nogi po odejściu męża. Walczy dalej . Wszystko robi po to, aby zapewnić córce dobry start w
życiu. Amelka jest bardzo energiczną 7 letnią dziewczynką. Swoje duże zasoby energii przekłada na swoje
hobby - taniec.
W zeszłym roku Rodzinie zepsuł się stary piec, więc aktualnie dom jest nieogrzewany.

Jako najważniejszą potrzebę pani Magdalena wymieniła:
• piec na opał węglem lub drewnem, który pozwoli ogrzewać dom oraz wodę
• żywność i środki czystości, gdyż mocno obciążają budżet domowy

Każdy z nas może dać coś od siebie i wspólnie możemy zaspokoić wiele potrzeb Rodziny.
Darowane przez nas rzeczy mogą być używane, ale w dobrym stanie, żeby rodzina się z tym
dobrze czuła.
Zbiórka darów trwa w recepcji KampinoSport do 08 grudnia (piątek) 2017 do godz.20:00.

Do dzieła Kochani, to właśnie Wy możecie pomóc nam zmienić życie tej Rodzinie na
lepsze.

POTRZEBY RODZINY
Żywność trwała:
Herbata, kawa, ryż, kasza, makaron, mąka, cukier, olej, dżem, konserwy mięsne, konserwy rybne,
warzywa w puszkach, płatki na mleko, kakao, słodycze dla dzieci, mleko UHT, przyprawy

Środki czystości i artykuły higieniczne:
Proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żel myjący, płyny i środki czyszczące, szczoteczki do zębów,
papier toaletowy, kosmetyki do higieny intymnej, szampony, dezodoranty męskie i damskie, gąbki, ścierki...
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Piec na opał węglem lub drewnem na 100 m2
Kołdra, Pościel, Poduszka
1 tona węgla

Pomoce szkolne:
Zeszyty, Farbki, Papier kolorowy, Plecak dla dziewczynki, Bloki, Klej, Nożyczki, Przybory do pisania, Kredki,
Plastelina, Piórnik

Szczególne upominki:
Amelka - Szachy
Magdalena - Kosmetyki damskie lub torba damska

