Kod rodziny: WLP-1449-26910
Część 1. PRZEDSTAWIENIE RODZINY:
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. Dochód pani Natalii to
emerytura 930 zł, po opłaceniu rachunków i kosztów leków na miesiąc zostaje
470 złotych na podstawowe, bieżące wydatki.
Część 2. PIĘKNO RODZINY:

Mimo trudnych warunków i bardzo skromnego budżetu pani Natalia pozostaje
osobą bardzo pogodną. Nie poddaje się trudnościom na miarę swoich
możliwości stara sobie radzić. Jest wdzięczna życiu za swoją samodzielność,
marzy by zdrowie i siły jej nie opuszczały.
Część 3. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY RODZINY



Żywność - Pani Natalia żyje bardzo skromnie, zakup
zdecydowanie odciążyłby budżet

jedzenia



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

Potrzeby rodziny:
I ŻYWNOŚĆ TRWAŁA:



Ksylitol, Herbata, Kawa, Ryż, Kasza, Makaron, Mąka, Cukier, Olej, Dżem,
Konserwy mięsne, Konserwy rybne, Warzywa w puszkach

II ŚRODKI CZYSTOŚCI I ARTYKUŁY HIGIENICZNE:


Proszek do prania, Płyn do płukania, Płyn do mycia naczyń, Mydło / żel
myjący, Szampon, Pasta do zębów, Szczoteczka do zębów

III ODZIEŻ I OBUWIE:
Imię
Natalia

Kategoria
Kurtka zimowa

Rozmiar
M

Sylwetka
Średnia

Natalia

Sweter
(Przejściowy)

M

Średnia

Natalia

Szalik, czapka,
rękawiczki
Kozaki/buty
zimowe

M

Średnia

38

Średnia

Natalia

Uwagi
Ciepła, czarna, z
kapturem
Sweter
rozpinany, jasny,
na święta
Preferowane
ciemne
zimowe buty,
ciepłe, za
kostkę, ciemne

IV WYPOSAŻENIE MIESZKANIA:







Ciepły, gruby koc
Ciepła pościel (flanela)
Kołdra (160*200)
Pościel (poszwy, prześcieradło)
Ręczniki

V SZCZEGÓLNE UPOMINKI:



Torebka damska, czarna, do noszenie w ręce, wielkość max A4

Produkty zbieramy do 4 grudnia, do godz. 14:00 w:
- Poznań, ul. Górecka 1, pok. 02 na parterze
- Poznań, ul. Strzeszyńska 58, bud. J, pok. 217
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.

