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NA WBIB 2017  

www.szlachetnapaczka.pl 
1. Co to jest Szlachetna Paczka? 

Szlachetna Paczka to coroczna akcja mądrej pomocy ludziom w potrzebie, organizowana przez Stowarzyszenie „Wiosna”, w której 
darczyńcy pomagają konkretnym rodzinom, które wybrali z internetowej bazy. Finał akcji będzie miał miejsce 9 i 10 grudnia, wtedy 

Paczki zostaną przekazane przez wolontariuszy rodzinom. Więcej informacji na www.szlachetnapaczka.pl. 

Akcja „Szlachetna Paczka” na naszym Wydziale odbywa się z sukcesem już od kilku lat. 

2. Komu chcemy pomóc? 
Rodzina o kodzie LBE-2995-575593 

Pan Waldemar (62 l.) jest miłym i skromnym emerytem. Mieszka i opiekuje się swoją bardzo chorą żoną Janiną (60 l.) Pan Waldemar wraz z żoną Janiną 
do 2015 r. prowadził spokojne uporządkowane życie. Przejście Pana Waldemara na emeryturę niefortunnie zbiegło się z zachorowaniem jego żony (choroba nieuleczalna - 

stwardnienie zanikowe boczne). Od tamtej pory ich życie zmieniło się całkowicie. Rozpoczęła się walka o każdy dzień życia Pani Janiny. Sama choroba pochłania 

większość budżetu domowego.  
Pan Waldemar zapominając o swoich potrzebach całą swoją uwagę skupił na zapewnieniu swojej żonie jak najlepszej opieki. Do tego celu był zmuszony zatrudnić 

opiekunkę na co najmniej 8 godz. dziennie. To wszystko powoduje, ze po pokryciu kosztów mieszkaniowych i leczenia w łącznej wysokości 3860 zł, na jedną osobę w rodzinie 
pozostaje kwota 20 zł. Mimo tak trudnej sytuacji Pan Waldemar okazał się prawdziwym wojownikiem. Pomimo widocznego zmęczenia poświęcił się całkowicie w walce 

z chorobą jego żony. Chociaż kontakt z panią Janiną jest bardzo utrudniony, każdego dnia, w każdej minucie okazuje jej jak bardzo ją kocha.  
Pan Waldemar jest bardzo skromną osobą i dlatego jako najważniejsze potrzeby skupił na swojej żonie. Pani Janina z powodu choroby jest w stanie poruszać tylko 

powiekami dlatego najpotrzebniejsza jest dla niej pościel antyalergiczna. Potrzebne są również środki czystości (marki Biały Jeleń). W swoich potrzebach wspomniał o 

zimowej odzieży dla siebie. 

3. Czego potrzebuje rodzina? 
Najważniejsze potrzeby – w skrócie: 

 

 

 

 

 

Potrzeby rodziny: 

ŻYWNOŚĆ TRWAŁA  ŚRODKI CZYSTOŚCI 

 

ODZIEŻ I OBUWIE  WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

 

 

 

 

 

SPECJALNE UPOMINKI 

 

 

 

 

 

 

 

4. Jak można pomóc? 

- poprzez wpłatę pieniędzy, za które kupimy rzeczy potrzebne rodzinie 

-poprzez kupienie wybranych rzeczy i przekazanie ich organizatorom.  

 Uwaga – zanim kupisz, zapytaj się nas, jakich rzeczy jeszcze brakuje. 

-zakończenie akcji na WBiB: piątek, 8 grudnia 

5. Organizator: Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS 

6. Kontakt: Michał Zembrzycki, tel. 669 605 578, mich.zem@gmail.com,  

pokój 404A, Zakład Ochrony Przyrody 

Zapraszamy do wspólnego zrobienia czegoś dobrego 😊 


