Uwaga!
W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła bierze udział w akcji „ Szlachetna paczka”.
Akcja trwa od 21.11.2017 r. do 8.12.2017 r.
Wybraliśmy osobę, dla której chcemy przygotować pomoc.
Pani Czesława (73 l.) jest samotną starszą osobą.
Kobieta przez wiele lat mieszkała na wsi wraz z mężem i trójką dzieci. Jej głównym zajęciem było prowadzenie
gospodarstwa domowego, natomiast pracą zarobkową zajmował się mąż. Sytuacja zaczęła ulegać pogorszeniu,
gdy zmarł mąż Pani Czesławy. Kobieta została sama, bez pracy i jedynym źródłem dochodu stała się renta
rodzinna. Dwoje dzieci wyprowadziło się z rodzinnego domu, została tylko córka. Jednak rok temu, również ona
zmieniła miejsce zamieszkania pozostawiając matkę samą. Stan zdrowia Pani Czesi zaczął się pogarszać ze
względu na liczne choroby m.in. zwyrodnienie kręgosłupa, cukrzyca, bolerioza. Oprócz dolegliwości fizycznych,
w związku z samotnością, Pani Czesia boryka się z zaburzeniami na podłożu psychicznym. Wszystkie te czynniki
zmusiły kobietę do zmiany miejsca zamieszkania i przeprowadzkę do większego miasta. Sprzedaż domu była
konieczna również ze względów ekonomicznych tj. rosnących kosztów utrzymania budynku. Pani Czesia obecnie
mieszka w malutkim mieszkaniu zakupionym ze środków uzyskanych ze sprzedaży domu. Całkowity przychód
wynosi 950 zł, po odliczeniu kosztów leczenia i kosztów utrzymania mieszkania (460 zł), kobiecie pozostaje 495
zł na miesiąc.
Mimo licznych przewlekłych chorób, Pani Czesia jest bardzo pogodna i lubi kontakt z drugim człowiekiem.
Uczęszcza na zajęcia do klubu samopomocy, gdzie spędza większość czasu. Tam może uczestniczyć w zajęciach
plastycznych. Pani Czesia bardzo lubi takie prace, kiedy jeszcze miała zdrowy kręgosłup dużo czasu poświęcała
na szycie ubrań.
Potrzeby rodziny: Najważniejszą potrzebą Pani Czesławy jest żywność, na którą przeznacza większość swoich
środków. W ostatnim czasie kobiecie zepsuł się odkurzacz, dlatego bardzo ucieszyłaby się z posiadania sprawnego
urządzenia. Ostatnią potrzebą, która jest bardzo ważna dla kobiety jest kurtka zimowa, ponieważ ta, którą nosi
teraz jest bardzo zużyta.

Prosimy o przynoszenie do szkoły do sali nr 17:




Podstawowe produkty żywnościowe: herbata, kasza, cukier, konserwy mięsne, makaron,
olej, konserwy rybne, ryż, mąka, dżem, warzywa w puszkach
Potrzebne środki czystości: proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żel myjący,
płyny czyszczące, szampon
Inne: płyn do płukania tkanin, płyn do mycia kuchenek ceramicznych

Zbieramy również środki finansowe na zakup odzieży i odkurzacza dla pani Czesławy.
Prosimy o wpłaty na konto Rady Rodziców z dopiskiem :”Szlachetna paczka” do
5-ego grudnia 2017 roku.
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