
Opis rodziny 

Pani Dorota (28 l.) wraz z mężem Marcinem (28 l.) wychowują dwóch 

synów: Tobiasza (5 l.) i Błażeja (3 l.). 

Życie tej rodziny zmieniło się przed listopadem ubiegłego roku, gdy 

kobieta dostała udaru. Jest ona osobą borykającą z 

niepełnosprawnością w stopniu lekkim. Rodzinę utrzymuje tylko mąż, 

pracując na pół etatu. Poza tym rodzina otrzymuje zasiłek rodzinny i 

wsparcie w programie "Rodzina 500 +". Po odjęciu wszelkich kosztów 

utrzymania na jedną osobę pozostaję około 320 zł. 

Małżeństwo pomimo ciężkiej sytuacji próbuje radzić sobie z 

trudnościami. Rodzina jest dla siebie wsparciem, a największą 

pociechą dla rodziców są ich synowie. 

Pani Dorota wskazała, że potrzebowałaby komodę pod telewizor, aby 

mogła mieć miejsce na ubrania synów. Rodzina potrzebuje również 

odzieży, na którą często nie wystarcza środków, a pani Dorota prosi 

również o mikser, który ułatwi jej prace kuchenne. 

 

Uwaga: dla zachowania anonimowości, imiona członków rodziny 

mogły zostać zmienione 

POTRZEBY RODZINY 

I Żywność trwała: 

Podstawowe produkty żywnościowe: Herbata, Cukier, Olej, Mąka, 
Dżem 
Inne: soki dla dzieci 

II Środki czystości i artykuły higieniczne 

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



Artykuły dziecięce: krem 

III ODZIEŻ I OBUWIE 

Odzież 

Lp Płeć 
Rodzaj 
(letnie/zimowe/ 
przejściowe) 

Kategoria 
(bluzka, 
spodnie, 
kurtka itp.) 

Rozmiar Sylwetka Uwagi 

1 M letnie/zimowe 
dresy, 
koszulki, 
bluzki 

104   

2 M letnie/zimowe 
dresy, 
koszulki, 
bluzki 

110-
116 

  

3 M przejściowe 
spodnie 
jeansowe 

90   

4 K przejściowe bluza M-38   

 

Obuwie 

Lp Płeć 
Rodzaj (letnie / 
zimowe / 
przejściowe) 

Kategoria (klapki, 
tenisówki, kozaki 
itp.) 

Rozmiar Uwagi 

1 M letnie adidasy 26  

2 M zimowe kozaki 28  

3 M letnie adidasy 43  

4 K zimowe kozaki 38  

 

 



IV Materiały szkolne: 

Farbki, Papier kolorowy, Plecak, Klej, Przybory do pisania, Kredki, 
Plastelina 

V Wyposażenie mieszkania: 

Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel 
 
VI BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA 
DOMOWEGO: mikser, komoda pod telewizor 

VIII Szczególne upominki: 

zabawki dla dzieci 

 

 
MIKSER  - Zakup miksera pozwoliłby kobiecie na oddawanie się 
swojej pasji, jaką jest przygotowywanie ciast dla swoich pociech. 
 
KOMODA - Rodzinę nie stać na zakup komody, potrzebują jej ze 
względu na brak miejsca do przechowywania odzieży. 
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