
Opis rodziny 

Pani Renata (30 l.)samotnie wychowuje dwójkę dzieci:  

Małgorzatę ( 4 l.) i Jana ( 6 l.) 

Problemem rodziny jest problem finansowy. Mąż pani Renaty umarł 

3 lata temu. Dzieci nie mają renty po zmarłym ojcu. Kobieta nie ma 

stałej pracy, jedynie pracuje dorywczo a jej wynagrodzenie wynosi 

350 zł. Jej dodatkowy miesięczny dochód to zasiłek rodzinny, zasiłek 

z tytułu samotnej matki i 500 + na każde dziecko. Po odliczeniu 

wszelkich kosztów, rodzinie pozostaje niespełna ok. 520 zł na osobę. 

Rodzina mieszka bardzo skromnie. Nie posiadają łazienki, ani 

centralnego ogrzewania. 

Mimo trudności rodzina nie poddaje się, wzajemnie się wspiera. Pani 

Renata i jej dzieci najbardziej lubią spędzać wspólnie czas, np. 

bawiąc się, czy oglądać telewizję. 

Z najważniejszych potrzeb Pani Renata wymieniła kołdrę dla synka, 

oraz żywność, na którą często brakuje funduszy. Nie ukrywa, że 

przydałaby się kuchenka gazowa, ponieważ obecna jest już popsuta. 

 

Uwaga: dla zachowania anonimowości, imiona członków rodziny 

mogły zostać zmienione 

POTRZEBY RODZINY 

I Żywność trwała: 

Podstawowe produkty żywnościowe: Herbata, Cukier, Konserwy 

mięsne, Kawa, Makaron, Olej, Ryż, Mąka, Dżem 

 

 

 



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, Szczoteczka do zębów 

Artykuły dziecięce: chusteczki nawilżające 

III ODZIEŻ I OBUWIE 

Odzież 

Lp Płeć 

Rodzaj 

(letnie/zimowe/ 

przejściowe) 

Kategoria 

(bluzka, 

spodnie, kurtka 

itp.) 

Rozmiar Sylwetka Uwagi 

1 K letnie/zimowe 

bluzki, 

koszulki, 

spodnie, 

spodenki 

110-

116 
  

2 M letnie/zimowe 

bluzki, 
koszulki, 
spodnie, 
spodenki 

128   

3 K letnie 
koszulki, 
spodnie 

M-38   

 

 

 

 

 



Obuwie 

Lp Płeć 
Rodzaj (letnie / 
zimowe / 
przejściowe) 

Kategoria (klapki, 
tenisówki, kozaki 
itp.) 

Rozmiar Uwagi 

1 K letnie  27-30  

2 M letnie  33-35  

3 K letnie  38  

V Wyposażenie mieszkania: 

Kołdra, Ręczniki, Pościel 
 
VI BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA 
DOMOWEGO: kuchenka gazowa 

VIII Szczególne upominki: 

zabawki dla dzieci 
żywność trwała ponieważ często brakuje na nią funduszy 
Kuchenka gazowa ponieważ ta jest popsuta 
Kołdra ponieważ przydałaby się dla synka 
 


