OPIS I RODZINY
Pani Agnieszka i Pan Piotr wspólnie wychowują czwórkę dzieci: Bartka (3 l.), Natalkę (5 l.),
Ewelinę (13 l.) i Daniela (17 l.) W ostatnich miesiącach Pan Piotr stracił pracę. W tej chwili
łapie się różnych prac dorywczych, wysyła CV i roznosi je do zakładów pracy, jak również
rozwiesza ogłoszenia odnośnie chęci podjęcia pracy. Pani Agnieszka zajmuję się dziećmi i nie
ma możliwości podjęcia pracy. Ich rodzice udzielają im czasami pomocy kupując żywność i
ubrania. Mieszkają w dwupokojowym mieszkaniu z kuchnią i łazienką. Dochód rodziny
wynosi 1978 zł. Na przychody rodziny składają się alimenty, zasiłki z MOPS i stypendia
socjalne dla dzieci. Wydatki mieszkaniowe w sumie wynoszą 900 zł, a po ich opłaceniu
dochód w przeliczeniu na osobę wynosi 180 zł. Rodzina potrzebuje odkurzacza, gdyż
młodsza córka często choruje na zapalenie płuc. Ważne są także dla nich środki czystości oraz
żywność z długim terminem przydatności do spożycia.
Żywność trwała: herbata, kawa, ryż, kasza, makaron, mąka, cukier, olej, dżem inne
Środki czystości: proszek do prania, płyny czyszczące, płyn do mycia naczyń, szampon,
pasta do zębów, szczoteczka do zębów, chusteczki nawilżające, kosmetyki dla dzieci
Pomoce szkolne: zeszyty, bloki, kredki, farbki, plastelina, papier kolorowy, klej, przybory do
pisania
Wyposażenie mieszkania: kołdra, koc, poduszka, pościel, ręczniki, odkurzacz - nie
posiadają.
Szczególne upominki:
Agnieszka chciałaby balsam do ciała, Ewelina - kosmetyki ( balsam lub perfumy ), Piotr,
Daniel - męskie kosmetyki, Natalia - gry planszowe, Bartek - puzzle dla dzieci. Dzieci marzą
również o słodyczach, na których zakup nie stać rodziców.
Najważniejsze potrzeby:
Odkurzacz, żywność i środki czystości. Wśród potrzeb rodziny jest również lodówka może być używana
Uwaga: dla zachowania anonimowości, imiona członków rodziny mogły zostać zmienione
JEŚLI JAK CO ROKU WASZE SERCA OKAŻĄ SIĘ WIELKIE POSTARAMY SIĘ
ZROBIĆ JESZCZE PACZKE DLA TRZECIEJ WIELODZETNEJ RODZINY
O CZYM BĘDZIEMY WAS INFORMOWAĆ!!!

ODZIEŻ I OBUWIE (może być używana ale w bdb stanie)
Odzież
Lp

Płeć

Rodzaj (letnia / zimowa /
przejściowa)

Kategoria (bluzka, spodnie, kurtka itp.)

Rozmiar

Typ budowy

1

M

letnie i zimowe

spodnie, bluzki, kurtka wiosenna

110

szczupły

2

K

letnie i zimowe

spodnie, bluzki, kurtka wiosenna

128

szczupła

3

M

letnie i zimowe

bluzy

38

szczupły

4

K

letnie i zimowe

bluzki, spodnie

36

szczupła

5

K

zimowe

bluzki, kurtka zimowa

38

szczupła

Obuwie
Lp

Płeć

Rodzaj (letnie / zimowe /
przejściowe)

Kategoria (klapki, tenisówki, kozaki itp.)

Rozmiar

1

M

letnie i zimowe

kozaki, adidasy

47

2

K

letnie i zimowe

kozaki, adidasy

38

3

K

letnie

półbuty

29/30

4

M

letnie

półbuty

26

OPIS II RODZINY
Pani Wiesława (66 l.) jest samotną emerytką, mieszkającą w starym mieszkanku
komunalnym. Przyczyną biedy Pani Wiesławy jest niska emerytura i pogarszający się stan
zdrowia. Pani Wiesława cierpi na cukrzycę i nadciśnienie. Jej lekarstwa i opłaty związane z
mieszkaniem pochłaniają niemal w całości jej emeryturę. Mieszkanie Pani Wiesławy wymaga
remontu, jest wyziębione, ale zadbane na miarę możliwości staruszki. Pani Wiesława dba o to,
co ma, najlepiej jak potrafi. Utrzymuje się z emerytury w wysokości 717 zł. Koszty mediów i
czynszu wynoszą 391 zł, a leki 200 zł. Niestety nie wykupuje wszystkich, które powinna, bo
jej na to nie stać. Pani Wiesławie pozostaje na życie 126 zł. Tak niska suma nie pozwala jej na
godne życie. Pani Wiesława oprócz ciepła ludzkiego serca potrzebuje jedzenia i chemii
gospodarczej.
Wśród potrzeb pani Wiesławy jest fotel - może być używany do wygodnego siedzenia
przy piecyku oraz ciepły koc na zimowe wieczory.

