
Opis rodziny 

Pan Henryk (38 l.) samotnie wychowuje dwie córki: Kingę (12 l.) i 

Patrycję (10 l.). W wychowywaniu córek pomaga matka pana Henryka, 

pani Barbara (60 l.). 

Gdy najmłodsza córka Patrycja miała 2 lata, matka dziewczynek 

odeszła od nich do innego mężczyzny, pozostawiając cały ciężar 

wychowywania na barkach ojca. Ze względu na całą sytuacje pan 

Henryk musiał zająć się córkami i zrezygnował z pracy na budowie. 

Chwilami bywało ciężko, ale ojciec nie poddawał się, bo miał dla kogo 

żyć. W całej sytuacji wspierany był przez swoją matkę Barbarę. W tej 

chwili rodzina utrzymuje się z renty pani Barbary oraz z alimentów 

otrzymywanych na córki i wsparcia programu 500 plus. Po odliczeniu 

kosztów utrzymania rodzinie zostaje ok. 300 zł na osobę. Większość 

funduszy wydawana jest na utrzymanie córek oraz na leczenie Kingi, 

która mimo młodego wieku zmaga się ze schorzeniem arytmii serca 

oraz ze skoliozą, leczy się w poradni kardiologicznej i neurologicznej. 

Natomiast pani Barbara ma reumatyzm i niewydolność oddechową. W 

atakach duszności wspomaga się tlenem, gdy choroba się nasila 

przebywa w szpitalu. 

Życie Pana Henryka skupia się wyłącznie na opiece i wychowaniu 

córek, które niekiedy stwarzają problemy. W codziennych pracach i 

obowiązkach pan Henryk może liczyć na wsparcie swojej schorowanej 

matki Barbary, która kocha swoje wnuczki nad życie i czasami 

zastępuje im matkę. Najstarsza córka pana Henryka ma 

zainteresowania kulinarne, lubi pomagać przy gotowaniu. W 

przyszłości chciałaby prowadzić małą restaurację. 

Wśród największych potrzeb pan Henryk wymienia garnki, te które 

posiadają, są zużyte. Rodzina prosiła również o odzież i żywności 

trwałą, której zakup zmniejszy wydatki rodziny. 



 

Uwaga: dla zachowania anonimowości, imiona członków rodziny 

mogły zostać zmienione 

POTRZEBY RODZINY 

I Żywność trwała: 

Podstawowe produkty żywnościowe: Herbata, Cukier, Konserwy 
mięsne, Kawa, Olej, Mąka 

II Środki czystości i artykuły higieniczne 

Potrzebne środki czystości: Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, 
Mydło/żel myjący, Pasta do zębów, Płyny czyszczące, Szampon 

III ODZIEŻ I OBUWIE 

Odzież 

Lp Płeć 
Rodzaj 
(letnie/zimowe/ 
przejściowe) 

Kategoria 
(bluzka, spodnie, 
kurtka itp.) 

Rozmiar Sylwetka Uwagi 

1 K  spodnie 146 szczupła  

2 K  dres 160 szczupła  

3 K  kapelusz/czapka    

4 K  szlafrok L   

 

Obuwie 

Lp Płeć 
Rodzaj (letnie / 
zimowe / 
przejściowe) 

Kategoria (klapki, 
tenisówki, kozaki 
itp.) 

Rozmiar Uwagi 

1 K przejściowe obuwie 36  

 



IV Materiały szkolne: 

Zeszyty, Farbki, Bloki, Kredki, Piórnik 

V Wyposażenie mieszkania: 

Kołdra, Ręczniki 

VII. INNE POTRZEBY: 

fotele do biurka dla dziewczynek 

VIII Szczególne upominki: 

Patelnia, frytkownica 
Odzież: ubrania sporo kosztują i na nowe nie stać rodziny 
Garnki: dotychczasowe są zniszczone i nieestetyczne 
Żywność : zakup zmniejszy budżet rodziny 
 


