
OPIS RODZINY, KTÓREJ POMAGAMY W TYM ROKU  

Pani Beata (44 l.) samotnie wychowuje dwójkę dzieci: syna Adama              

(15 l.) i niepełnosprawną córkę Kingę (13 l.). 

Rodzina radziła sobie dobrze. Niestety po śmierci męża pani Beaty 

sytuacja się pogorszyła. Zwiększyły się wydatki, stracono źródło 

utrzymania. Pojawiły się długi, które powodują, że rodzinie brakuje 

funduszy na podstawowe rzeczy (np. jedzenie), większość pieniędzy jest 

wydawana na mieszkanie (1080 zł) i pozostały dług. Pani Beata nie ma 

możliwości podjęcia pracy, ponieważ opiekuje się niepełnosprawną 

umysłowo córką. Rodzina stara się ile może poprawić swoją sytuację, 

ale niestety nie daje rady. 

Rodzina nie traci chęci do zmiany, ciągle stara się wspierać. Dzieci 

rozwijają się w swoim kierunku, spełniają się w swojej pasji. Adam wraz 

z mamą uwielbiają sport. Zamierzają się jeszcze bardziej rozwijać w tym 

kierunku. Kinga bardzo lubi zajęcia takie jak rysunek czy zabawa. 

Wyznaczają swoje cele, starają się dbać o dom, oszczędzać. Są dla 

siebie dużym wsparciem. 

Wśród najważniejszych potrzeb rodzina wskazuje lodówkę, obecna nie 

spełnia swojej funkcji. W mieszkaniu nie ma miejsca na rzeczy dla dzieci, 

dlatego potrzebna jest meblościanka lub komoda. Ważna dla rodziny jest 

również żywność, która znacznie odciąży skromny domowy budżet. 

 

Rodzina najbardziej potrzebuje: 

 

I.  ŻYWNOŚĆ TRWAŁA: 

Podstawowe produkty żywnościowe: Herbata, Kasza, Cukier, Konserwy 

mięsne, Kawa, Makaron, Olej, Konserwy rybne, Ryż, Mąka, Dżem, 

Warzywa w puszkach 

 

II. ŚRODKI CZYSTOŚCI I ARTYKUŁY HIGIENICZNE 

Potrzebne środki czystości: Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, 

Mydło/żel myjący, Pasta do zębów, Płyny czyszczące, Szampon 

 

 

III. ODZIEŻ I OBUWIE 

 



ODZIEŻ 

L.p. płeć rozmiar Rodzaj 

1. Kobieta M zimowe-przejściowe kurtka, bluzka, 
spodnie. bluza 

2. Chłopiec L zimowe-przejściowe kurtka, bluzka, 
spodnie, bluza 

3. Dziewczynka M zimowe-przejściowe kurtka, 
bluzka(kraina lodu) spodnie. bluza 

OBUWIE 

1. Kobieta 38 adidasy 

2. Chłopiec 39 adidasy 

3. Dziewczynka 37 kozaki 

 

 

 

IV. MATERIAŁY SZKOLNE: 

Zeszyty, FarbY, Papier kolorowy, Plecak, Bloki, Klej, Nożyczki, Przybory 

do pisania, Kredki, Plastelina, Piórnik 

 

V. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA: 

3 kołdry, 3 pościele (w tym jedna z krainą lodu), 3 poduszki i 4 ręczniki 

 

VI. BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO: lodówka 

- odpowiednia dla całej rodziny i bezpieczna, komoda, meblościanka 

 

VII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI: 

dla Pani Beaty perfumy, dla Adama plecak (ma marzenie dostać 

oryginalny plecak), dla Kingi - Miś. 

 

 

Dary możemy przynosić  w dniach od 28.11.2017r. do 07.12.2017r., 

przekazujemy je wolontariuszom (uczniowie gimnazjum) znajdującym się 

w  szatni na dole. 

Serdecznie zapraszam do udziału w akcji i do wspólnego przygotowania 

paczki świątecznej dla rodziny.  

 

 


