
    

                                                                                                                                                            
        Warszawa, 25 listopada 2022 roku 

AKCJA SZLACHETNA PACZKA WMJK60 / 9 EDYCJA 

Szanowni Sąsiedzi, Ludzie dobrego serca! 

Ruszamy z 9 edycją Szlachetnej Paczki WMJK60. W tym roku pomagamy 4 osobowej rodzinie 
(małżeństwo z dwójką dzieci). Ojciec w wyniku redukcji etatów utracił pracę i aktualnie pracuje 
jedynie dorywczo przy rąbaniu drewna i pomocy gospodarskiej innym osobom. Z uwagi na brak 
prawa jazdy i miejsce zamieszkania (kolonia wsi) nie jest w stanie szukać zajęcia w mieście (brak 
możliwości dojazdu). Mama zajmuje się domem i dziećmi. Szczególnej opieki wymaga syn, który 
cierpi na zanik mięśniowy i jest pod opieką specjalistycznej poradni. Syn ma problemy z nauką 
(czytanie i pisanie), przez częste nieobecności w szkole powtarza pierwszą klasę. Głównym  
problemem rodziny jest brak stałych źródeł dochodu. Rodzina oszczędza na wszystkim co się da. 
Miesięczny budżet (po odliczeniu wydatków stałych) na jednego członka rodziny wynosi mniej 
niż 150 PLN. W rodzinie nie ma przemocy oraz problemów alkoholowych. 

KOMU POMAGAMY w roku 2022: 

Rodzina składa się z: Ojca (38 lat), Matki (33 lata) oraz dzieci: syn (8 lat), córka (4 lata). 

CZEGO RODZINA POTRZEBUJE? 
TRZY KLUCZOWE POTRZEBY TO: KURS NA PRAWO JAZDY / LAPTOP ORAZ KURTKI i OBUWIE 
ZIMOWE.  
Rodzina jest bardzo uboga i potrzeby w zakresie żywności i środków czystości są bardzo duże.  
Z wyposażenia domu potrzebna jest KUCHENKA MIKROFALOWA, ODKURZACZ i SUSZARKA DO 
UBRAŃ. 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 
także UBRAŃ, których rozmiary zostały przesłane do Państwa mailowo. Liczymy również na 
farbę do malowania ścian wewnętrznych (wraz z gruntem, wałkiem, folią, etc). 

Specjalnym, wymarzonym upominkiem dla rodziny jest:  
TATA- zapach / kosmetyki męskie, MAMA- kosmetyki do makijażu, CHŁOPIEC- robot na pilota, 
DZIEWCZYNKA- interaktywny misio 

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 10.12.2022 (sobota).  

Liczymy na Wasze dobre serce i zaangażowanie. Czyńmy dobro                                                                                                             
Organizatorzy 
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