
 
PACZKA NA ŚWIĘTA 

 

RODZINA NR 7 

1. OPIS RODZINY: 
Pani Maria i Pan Stanisław są starszymi, niepełnosprawnymi osobami. U Pana Stanisława 
zdiagnozowano nowotwór wątrobokomórkowy, cierpi na wirusowe zapalenie wątroby typu C, 
astmę oskrzelową, dwukrotnie poddawano go zabiegowi implantacji stentu. Pani Maria cierpi na 
reumatoidalne zapalenie stawów, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę typu 2 osteoporozę, choroby 
zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa, otyłość, miażdżyca. W związku  z tym, iż dotknęło ich wiele 
chorób stali się osobami zależnymi. Korzystają z pomocy Ośrodka w postaci usług opiekuńczych. 
Pan Stanisław jest w lepszej formie, więc załatwia wiele spraw za nich dwoje. Pani Maria 
ucieszyłaby się z nowej kurtki, w której mogłaby pójść do kościoła lub do przychodni, bo rzadko 
wychodzi w innych sprawach z domu. Panu Stanisławowi brakuje koszulek typu T –shirt oraz 
nowej kurtki zimowej.  

 
2. POTRZEBY RODZINY 

Pani Maria i Pan Stanisław utrzymują się z niewielkich emerytur. Po odliczeniu wydatków na 
żywność i zakup leków pozostaje im niewiele i brakuje na zaspokojenie wyższych potrzeb, np. 
zakup sprzętu AGD 

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 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 (np. pieluszki jednorazowe- rozmiar, chusteczki nawilżające, krem przeciw 
odparzeniom, puder) nie dotyczy  

III. ODZIEŻ I OBUWIE 

ODZIEŻ 

IMIĘ RODZAJ 

(letnie/zimowe/przejściowe) 

KATEGORIA 

(bluzka/spodnie/kurtka) 

ROZMIAR 

 

SYLWETK
A 

UWAG
I 

Maria  zimowa kurtka XXXL otyła jasna 

Stanisław letnie podkoszulek M szczupły ciemne 

Stanisław zimowe kurtka M szczupły ciemne 

 

IV. MATERIAŁY SZKOLNE 

Rodzina nie zgłasza zapotrzebowania na materiały szkolne. 

 V. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

 Kołdra 160 x 200 cm  
 Pościel 160 x 200 cm  
 Koc duży, ciepły 
 Poduszka 70 x 80 cm  

VI. BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO ( Np. AGD, meble, inne): 

Pralka automatyczna, kuchenka gazowa, łózko z materacem, blender – niezbędny z uwagi na potrzeby 
żywieniowe przy chorobie nowotworowej. 

VII. INNE POTRZEBY 

Nie zgłoszono innych potrzeb. 



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

Pani Maria i Pan Stanisław nie zgłosili potrzeby żadnych upominków specjalnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PACZKA NA ŚWIĘTA 

 

RODZINA NR 11 

1. OPIS RODZINY: 
Pani Danuta jest osobą upośledzoną umysłowo, samotnie wychowuje syna Tomka – 16 lat. Pani 
Danuta nie radzi sobie z wychowywaniem syna, wymaga wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 
MA duże problemy z prowadzenie gospodarstwa domowego. Mieszka wraz z synem i 
konkubentem, który nie angażuje się w wychowanie Tomka. Przez jakiś czas pracowała jako 
opiekunka osób starszych, jednakże z uwagi na problemy związane z jej brakiem punktualności 
odmówiono jej dalszej współpracy. Pani Danuta ze względu na swój sposób postrzegania świata 
nie zawsze pozwala sobie pomóc, współpraca z nią jest utrudniona. Zamieszkują w starym, 
drewnianym domu, w którym brakuje podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego.   
 

2. POTRZEBY RODZINY 
Do najważniejszych potrzeb rodziny należą artykuły spożywcze, środki czystości, braki w 
wyposażeniu domu w podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego. 
 

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: 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: (pieluszki jednorazowe- 3-6 kg, chusteczki nawilżane, krem przeciw odparzeniom, 
puder) – nie dotyczy. 

III. ODZIEŻ I OBUWIE 

ODZIEŻ 

IMIĘ RODZAJ 

(letnie/zimowe/przejściowe) 

KATEGORIA 

(bluzka/spodnie/kurtka) 

ROZMIAR 

 

SYLWETKA UWAGI 

Tomek zimowe bluza 164 szczupła - 

Tomek letnie podkoszulka 164 szczupły - 

Tomek zimowe kurtka 164 szczupły - 

Tomek przejściowe kurtka 164 szczupły - 

 

OBUWIE 

IMIĘ RODZAJ 

(letnie/zimowe/przejściowe) 

KATEGORIA 

 

ROZMIAR 

 

 UWAGI 

Tomek zimowe trapery 41-42 ciemne 

Tomek przejściowe sportowe 41 ciemne 

 

IV. MATERIAŁY SZKOLNE 

Rodzina nie zgłasza zapotrzebowania na materiały szkolne. 

 Zeszyty  Klej   Piórnik 

 Bloki  Plastelina  Plecak 



 Kredki  Papier kolorowy Przybory do pisania 

 Farbki  Nożyczki 

INNE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

V. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

  Kołdra  Pościel     Ręcznik 

 Koc  Poduszka 

Kołdra, Pościel 160 x 200 cm, poduszki 70 x 80 cm, ręczniki małe i duże 

VI. BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO ( Np. AGD, meble, inne): 

Lodówka, pralka automatyczna, krzesła 

VII. INNE POTRZEBY 

Kubki, talerze, sztućce. 

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

Ozdoby choinkowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PACZKA NA ŚWIĘTA 

 

RODZINA NR 17 

3. OPIS RODZINY: 
Pani Teresa jest osobą niepełnosprawną, niezaradną życiowo, wymagającą wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu. Pani Teresa utrzymuje się z zasiłku stałego i zasiłku pielęgnacyjnego. Na co dzień 
korzysta ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie. Posiadany dochód                           
z trudem wystarcza jej na pokrycie wszystkich wydatków. Pani Teresa marzy o pralce 
automatycznej, gdyż pranie w starej „Frani” wymaga dużo siły i znacznie dłuższego suszenia prania. 
Niestety przy posiadanych środkach Pani Teresa nie jest w stanie samodzielnie zakupi ć pralki lub 
wirówki, które znacznie ułatwiłyby jej funkcjonowanie. Pani Teresa ze względu na 
niepełnosprawność nie może podjąć pracy, stąd nie może samodzielnie dążyć do poprawy swojej 
sytuacji dochodowej i materialnej.  

4. POTRZEBY RODZINY 
Do najważniejszych potrzeb rodziny należą artykuły spożywcze, środki czystości, braki w 
wyposażeniu domu w podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, tj. pralka automatyczna lub 
wirówka.  
 

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: 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: (pieluszki jednorazowe- 3-6 kg, chusteczki nawilżane, krem przeciw odparzeniom, 
puder) – nie dotyczy. 

III. ODZIEŻ I OBUWIE 

ODZIEŻ 

IMIĘ RODZAJ 

(letnie/zimowe/przejściowe) 

KATEGORIA 

(bluzka/spodnie/kurtka) 

ROZMIAR 

 

SYLWETKA UWAGI 

Teresa zimowe bluza 48 
Wysoki, 
otyły 

- 

Teresa zimowe kurtka 48 
Wysoki, 
otyły 

- 

 

OBUWIE 

IMIĘ RODZAJ 

(letnie/zimowe/przejściowe) 

KATEGORIA 

 

ROZMIAR 

 

 UWAGI 

     

     

     

     

  

 

   

 



IV. MATERIAŁY SZKOLNE 

Rodzina nie zgłasza zapotrzebowania na materiały szkolne. 

 Zeszyty  Klej   Piórnik 

 Bloki  Plastelina  Plecak 

 Kredki  Papier kolorowy Przybory do pisania 

 Farbki  Nożyczki 

INNE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

V. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

  Kołdra  Pościel     Ręcznik 

 Koc  Poduszka 

Kołdra, Pościel 160 x 200 cm, poduszki 70 x 80 cm, ręczniki małe i duże 

VI. BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO ( Np. AGD, meble, inne): 

Pralka automatyczna, wąska, wkładana od góry lub wirówka 

VII. INNE POTRZEBY 

Nie zgłasza innych potrzeb. 

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

Słodycze, które pani Teresa uwielbia, lecz ze względu na niski dochodu pozwala sobie na nie tylko 
od święta.  

 


