
PACZKA NA ŚWIĘTA 

 

RODZINA NR 1 

1. OPIS RODZINY: (ilość osób, wiek, imiona, opis problemów rodziny) 

 

Pan Leszek ma 57 lat, samotnie wychowuje dwoje dzieci: Julia - 9 lat i Mateusz - 8 lat.  Kilka 

miesięcy temu nagle zmarła jego partnerka i matka dzieci. Z dnia na dzień musiał stać się dla 

dzieci matką i ojcem jednocześnie. Wszelkie ich plany na dalsze życie zniweczyła jej śmierć.                 

Z uwagi na epidemię przebywał na zasiłku opiekuńczym, aby móc opiekować się dziećmi,                   

co następnie spowodowało, że stracił pracę. Dzieci posiadają orzeczenia o niepełnosprawności                   

i wymagają wsparcia specjalistów. Od września br. Pan Leszek na nowo podjął pracę. Rodzina 

mieszka w budynku gospodarczym przystosowanym do zamieszkania. Zajmują tam dwa 

pomieszczenia. W rogu pokoju znajduje się piec C.O., natomiast w bardzo wąskiej kuchni dzieci 

odrabiają lekcje i uczą się. Pan Leszek musiał szybko odświeżyć pomieszczenia, zrobić remont, 

aby dzieci miały warunki do nauki. Z pomieszczeń udało się wydzielić kącik na łazienkę                         

i postawienie pieca C.O. Oszczędności, które posiadał wykorzystał na remont i instalację 

ogrzewania C.O. Niestety brakuje mu już środków na dokończenie korytarza oraz trzeciego 

pomieszczenia, które chciały zaadoptować na pokój dla dzieci, gdyż aktualnie odrabiają lekcje                

w kuchni. Trzeci pokój jest w surowym stanie i jego remont wymaga dużego nakładu 

finansowego. Trzeba w nim zrobić wylewkę, założyć płyty GK, odmalować ściany, ułożyć panele. 

Udało mu się znaleźć inną pracę i bardzo chciałby jak najszybciej dokończyć prace remontowe. 

Dzieci marzą o własnym pokoju. Bardzo chciałyby mieć ładne meble, biurka i fotele w pokoju. 

W pomieszczeniu, gdzie aktualnie stoją ich łózka przydałby się nowy stół i krzesła. W kuchni 

stoja stare szafki i bardzo chciałby wymienić je na nowe, szczególnie zlew i szafkę pod nim. Pan 

Leszek będzie wdzięczny za każdą pomoc. Nie traci nadziei, że kiedyś uda mu się stworzyć 

dzieciom warunki  o jakich marzą.  

 



2. POTRZEBY RODZINY (wpisać jakie) 

Do potrzeb rodziny należą: artykuły żywnościowe, środki czystości, pościel, ręczniki, koce dla 

dzieci, meble młodzieżowe: szafki z szufladami i/lub słupek, 2 fotele do biurek, 2 biurka lub                 

1 podwójne, stół kuchenny i krzesła, materiały remontowo – budowlane.  

I.  ŻYWNOŚĆ TRWAŁA (Jakich produktów żywnościowych potrzebuje rodzina?) 

           Herbata  Kasza  Cukier   Konserwy mięsne 

           Kawa  Makaron Olej   Konserwy rybne 

           Ryż  Mąka  Dżem   Warzywa w puszkach 

Oprócz produktów powyżej dzieci uwielbiają płatki do mleka. 

II. ŚRODKI CZYSTOŚCI 

 Proszek do prania  Szampon             Pasta do zębów 

 Płyny czyszczące  Mydło/żel myjący             Żel do WC 

 Płyny do mycia naczyń  Szczoteczka do zębów 

III. MATERIAŁY SZKOLNE (wpisać jakie): 

Papier ksero A4, bloki rysunkowe, długopisy zmywalne, kredki, zeszyty, plecaki dla obojga dzieci. 

IV. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

  Kołdra  Pościel     Ręcznik             Koc           Poduszka 

Uwagi: Pościel dla dzieci, najlepiej kolorowa, rozmiar 160 cm x 200 cm. 

 

V. BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO ( np. AGD, meble, inne): 

Dzieci bardzo chciałyby nowe biurko (podwójne) i meble: szafki z szufladami i/lub słupek do kącika, 

gdzie odrabiają lekcje.  Do kuchni: stół kuchenny i krzesła, zlew i szafka pod zlew i nad zlew na 

suszarkę.  

VI. INNE POTRZEBY 

Buty zimowe: dziewczynka (rozmiar 36), chłopiec (rozmiar 33), kurtki zimowe: Julia – 136 cm, 

Mateusz – 130 cm, artykuły bieliźniane (majtki, skarpetki).  

VII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI  

( Drobne rzeczy, do 100zł, które sprawiłyby radość domownikom np. zabawka, książka) 

Julia chciałby wodę perfumowaną dla dzieci, błyszczyk i ładną szczotkę do włosów, natomiast 

Mateusz zabawkę związaną z motocrosami 


