Kod rodziny: WLP-1449-26910
rodzina: Pani Natalia (74 lat)
Pani Natalia (74 lat) prowadzi sama swoje niewielkie i skromne gospodarstwo domowe, próbując radzić sobie z codziennością, na
tyle na ile starcza sił i zdrowia. Mąż pani Natalii zmarł 7 lat temu, od tego czasu mieszka sama w domu, który nie jest jej
własnością, jednak ma zagwarantowane prawo przebywania w nim do końca życia. Warunki mieszkaniowe są trudne. Piec jest
opalany węglem, brak ciepłej bieżącej wody i łazienki.

Najważniejsze potrzeby:
Żywność - Pani Natalia żyje bardzo skromnie, zakup jedzenia zdecydowanie odciążyłby budżet
Odzież - Pani Natalia nie ma ciepłej kurtki na zimę rzeczy, które posiada mają już kilka lat, marzy jej się nowy sweter by usiąść w
nim do wigilijnego stołu. Buty Pani Natalii nie są nowe, ani dostatecznie ciepłe na zimową aurę
Kołdra i koc - dom pani Natalii ogrzewany jest piecem opalanym na węgiel i drewno, nad ranem, pomieszczenia są wychłodzone,
ciepła kołdra i koc pomogłyby przetrwać zimowy okres
Szczególne upominki:
Torebka damska, czarna, do noszenie w ręce, wielkość max A4

Potrzeby

deklaracja zakupu (zaznaczony "X")
Szczególne potrzeby

Torebka damska, czarna, do noszenie w ręce, wielkość max A4
Podstawowe produkty żywnościowe
Ksylitol
Herbata
Kawa
Ryż
Kasza
Makaron
Mąka
Cukier
Olej
Dżem
Konserwy mięsne
Konserwy rybne
Warzywa w puszkach

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
Środki czystości/ chemia

Proszek do prania
Płyn do płukania
Płyn do mycia naczyń

X
X
X

Mydło / żel myjący

X

Szampon
Pasta do zębów

X

Szczoteczka do zębów

X
Obuwie

Natalia - rozmiar 38
Kozaki/buty zimowe - uwagi: zimowe buty, ciepłe, za kostkę,
ciemne
Odzież
Natalia (M)
Kurtka zimowa - ciepła, czarna, z kapturem
Sweter (Przejściowy) - uwagi: rozpinany, jasny, na święta
Szalik, czapka, rękawiczki - uwagi: preferowane czarne
Wyposażenie mieszkania
Ciepły, gruby koc
Ciepła pościel (flanela)
Kołdra (160*200)
Pościel (poszwy, prześcieradło)
Ręczniki

X
Sylwetka średnia
X

X
X
X
X
X

Prosimy o przesyłanie informacji, które marzenia chcecie zrealizować,
na adres mailowy info@zzsynergia.pl
Na bieżąco będziemy odznaczać pozycje, które zostały już zarezerwowane.
Lista będzie aktualizowana na stronie zzsynergia.pl w zakładce Szlachetna Paczka 2019.

