
PACZKA NA ŚWIĘTA 

 

RODZINA NR 2 

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

 

Pani Anna wychowuje dwoje dzieci: syna Michała (16 lat) i córkę Julię (12 lat).  

Po rozwodzie razem z dziećmi, zamieszkała w domu rodzinnym z mamą Stanisławą, która jest 

osobą długotrwale chorą, niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym i pobiera bardzo niską 

emeryturę. Pani Stanisława leczy się onkologicznie, obecnie przyjmuje chemioterapie tabletkową 

(sterydy). Mimo to pomaga córce Annie w opiece nad dziećmi na tyle, ile może. 

Obecnie Pani Anna pracuje jako kelnerka na ½ etatu. W czasie szczytu pandemii z trudem została 

utrzymana przez pracodawcę na stanowisku.  

Rodzina mieszka w małym domu, gdzie jest dość ciasno. Potrzeby rosną razem z dziećmi. Obie 

kobiety wiele przeszły (przemoc i alkohol w rodzinie) i starają się zapewnić jak najlepszy byt 

dzieciom. Są skromnymi kobietami, bardzo wdzięcznymi za każdą okazaną pomoc.  

 

2. POTRZEBY RODZINY (wpisać jakie) 

Wśród potrzeb rodziny znalazły się te podstawowe, m.in. żywność, środki czystości czy wyposażenie 

domu, m.in. ręczniki, koce, pościel i wersalka.  

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

           Herbata  Kasza  Cukier   Konserwy mięsne 

           Kawa  Makaron Olej   Konserwy rybne 

           Ryż  Mąka  Dżem   Warzywa w puszkach 

 

Produkty dla niemowląt: (wpisać jakie, jeśli dotyczy) – nie dotyczy 

Wymagania żywieniowe(np. ze względu na alergie, cukrzycę i inne schorzenia): nie dotyczy 

II. ŚRODKI CZYSTOŚCI 



 Proszek do prania  Szampon             Pasta do zębów 

 Płyny czyszczące  Mydło/żel myjący 

 Płyny do mycia naczyń  Szczoteczka do zębów 

Artykuły dziecięce: (wpisać jakie, jeśli dotyczy): nie dotyczy 

III. MATERIAŁY SZKOLNE (wpisać jakie): 

Rodzina nie zgłasza potrzeb w tym zakresie. 

IV. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

  Kołdra  Pościel     Ręcznik             Koc           Poduszka 

Pościel w rozmiarze: 160x200. Może być w ciemniejszych kolorach (dla Pani Stanisławy). 

Inne (wpisać  jakie): nie dotyczy 

 

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

Rodzina posiada niezbędny sprzęt AGD. 

VI. INNE POTRZEBY 

Rodzina jako pierwszą i najważniejszą dla nich potrzebę wymieniła nową wersalkę.  

VII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI  

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

 Bilety do kina - Pani Anna ze względu na niskie zarobki ciągle odmawia dzieciom małych 

przyjemności. Chciałyby pojechać z dziećmi np. do kina i spędzić z nimi trochę czasu.  


