Kod rodziny: DOL-1100-407161 Opis rodziny:
Państwo Sylwia (35 l.) i Krzysztof (35 l.) wychowują 6 dzieci: Klaudię (13 l.), Natalię (11 l.),
Dawida (10 l.), Łukasza (9 l.), Pawła (6 l.) i Mateuszka (3 l.).
Rodzina mieszka w niewielkim domu, wymagającym remontu. Pan Krzysztof stara się jak
może, żeby poprawić sytuację mieszkaniową. Pani Sylwia zajmuje się dziećmi, szczególnie
Dawidem i Pawłem, u których zdiagnozowano upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym. Chłopcy uczęszczają do Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego. Pan
Krzysztof ma trudności w znalezieniu stałej pracy i rodzina utrzymuje się z jego niewielkiej
renty i zasiłków. Jednak po odliczeniu kosztów utrzymania, rodzinie na osobę, miesięcznie,
zostaje tylko 229 zł. Kwota ta często nie wystarcza na podstawowe potrzeby, szczególnie, gdy
doliczyć wydatki szkolne.
Życie rodziny skupia się wokół dzieci i ich potrzeb. Na pierwszym miejscu są młodsi, chorzy
synowie, ale pani Sylwia stara się pamiętać o wszystkich. Pan Krzysztof, mimo upośledzenia
w stopniu lekkim, szuka prac dorywczych, aby poprawić sytuację bytową rodziny. Nie jest to
łatwe ze względu na niskie wykształcenie i chorobę. Rodzina trzyma się razem i wszyscy
zgodnie podkreślają, że jest dla nich najwyższą wartością.
Rodzina najbardziej potrzebuje żywności, trudno przecież wyżywić taką gromadkę. Prosiliby
również o lodówkę - podkreślają, że może być używana, byleby tylko trzymała zimno.
Obecna szybko się "grzeje" i część żywności się psuje. Wielką pomocą byłoby też łóżeczko
dla najmłodszego synka - Mateuszka. To, w którym spał rozpadło się. Ze względu na mały
metraż najlepszy byłby rozkładany fotel - może być używany, ale w dobrym stanie. Rodzina
będzie wdzięczna za wszelką okazana pomoc.
Uwaga: dla zachowania anonimowości, imiona członków rodziny mogły zostać zmienione

Potrzeby rodziny
Żywność trwała: Podstawowe produkty żywnościowe: Herbata, Kawa, Ryż, Kasza,
Makaron, Mąka, Cukier, Olej, Dżem, Konserwy mięsne, Konserwy rybne, Warzywa w
puszkach
Inne: Mleko w kartonie, kakao rozpuszczalne (Puchatek), owoce w puszkach, słodycze
Środki czystości Potrzebne środki czystości: Proszek do prania, Płyny czyszczące, Płyn do
mycia naczyń, Szampon, Pasta do zębów, Szczoteczka do zębów, Mydło/żel myjący
Artykuły dziecięce: pieluchy do 25 kg, chusteczki nawilżane

IV. ODZIEŻ I OBUWIE

Pomoce szkolne:
Zeszyty, Bloki, Kredki, Farbki, Plastelina, Papier kolorowy, Nożyczki, Klej, Piórnik, Plecak,
Przybory do pisania
Inne: korektor, kredki "Bambino"
Wyposażenie mieszkania:
Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego: lodówka, może być używana, obecna otrzymana 7 lat temu (też używana) nie trzyma już temperatury.
VII. INNE POTRZEBY: łóżeczko dla najmłodszego Mateuszka, to w którym teraz śpi
(niemowlęce) już się popsuło i przydałby się najlepiej fotel rozkładany, bo zajmuje mniej
miejsca
Szczególne upominki:
Sylwia - kosmetyki, Krzysztof - zestaw po goleniu, Klaudia - kosmetyki dla nastolatki,
Natalia - sukienka "galowa", Łukasz - jakaś gra planszowa lub piłka do nogi, dla Pawełka i
Mateuszka po autku
Najważniejsze potrzeby:
Żywność- dla takiej gromadki dzieci trudno o coś pożywnego.
Łóżeczko- może być używany fotel rozkładany lub mały tapczanik.
Lodówka- może być używana, ale żeby trzymała temperaturę.

