
    

                                                                                                                                                            
        Warszawa, 25 listopada 2021 roku 

AKCJA SZLACHETNA PACZKA WMJK60 / 8 EDYCJA 

Szanowni Sąsiedzi, Ludzie dobrego serca! 

Ruszamy z 8 edycją Szlachetnej Paczki WMJK60. W tym roku pomagamy 5 osobowej rodzinie 
(małżeństwo z trójką dzieci). Rodzina wolna od uzależnień i przemocy, żyjąca w biedzie. Ojciec 
posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, jest po udarze i ma niedowład lewej 
strony ciała. Mama zajmuje się domem i dziećmi, nie pracuje. Dzieci mają bardzo niską 
samoocenę i problemy z nauką. Uczą się z dziećmi klas młodszych. Głównym  problemem 
rodziny jest brak łazienki- korzystają z drewnianego wychodka który stoi na dworze. Dzieci przez 
to często chorują. Rodzina myje się w miskach. Naszym głównym celem będzie WYBUDOWANIE 
ŁAZIENKI, tak aby rodzina mogła zacząć normalnie żyć. Sami nie są w stanie odłożyć na to 
środków, znacząco przekracza to ich możliwości finansowe. 

KOMU POMAGAMY w roku 2021: 

Rodzina składa się z: Ojca (43 lata), Matki (28 lat) oraz dzieci: syn (4 lata), córka młodsza (7 lat),  
córka starsza (9 lat). 

CZEGO RODZINA POTRZEBUJE? 

TRZY KLUCZOWE POTRZEBY TO: WYBUDOWANIE ŁAZIENKI / ŁÓŻKO PIĘTROWE i WĘGIEL  
Rodzina jest bardzo uboga i potrzeby w zakresie żywności i środków czystości są bardzo duże.   
Z wyposażenia domu potrzebna jest KUCHENKA MIKROFALOWA, ŻELAZKO oraz DYWAN.  
Do gotowania potrzebne są garnki i patelnie. Rodzina ucieszy się również z OPIEKACZA do 
kanapek. Potrzebne są ręczniki, poduszki i kołdry wraz z poszewkami. Rodzina potrzebuje 
również UBRAŃ, których rozmiary zostały przesłane do Państwa mailowo.  

Specjalnym, wymarzonym upominkiem dla rodziny jest:  
TATA- wkrętarka z końcówkami, MAMA- zestaw kosmetyków, zapach SYN- samochód zdalnie 
sterowany, zabawka z psiego patrolu CÓRKA STARSZA- tablet, tablica do rysowania, CÓRKA 
MŁODSZA- mówiąca lalka  

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ POMÓC? 
1. Zostawiając potrzebne produkty w pomieszczeniu ochrony, gdzie zlokalizowane jest 

specjalne pudełko Szlachetnej Paczki lub na dyżurze w pomieszczeniu Zarządu; 

2. Wrzucając pieniądze do pudełka znajdującego się na ochronie; 

3. Przelewając środki na specjalne konto w ALIOR BANK, w tytule przelewu wpisując 
„Szlachetna Paczka”:  41 2490 0005 0000 4100 9879 9671 

DO KIEDY MOŻESZ POMAGAĆ? 
Pomoc przyjmujemy do dnia 11.12.2021 (sobota).  

Liczymy na Wasze dobre serce i zaangażowanie. Czyńmy dobro                                                                                                             
Organizatorzy 
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