Opis rodziny
Pani Katarzyna (34 l.) wraz ze swoją córeczką Angeliką (4 l.) od pięciu miesięcy mieszka w
Domu Matki i Dziecka. Znalazła się tam, ponieważ jej partner i ojciec Angeliki nadużywał
alkoholu i wszczynał awantury. Jak sama mówi, miała już dosyć ciągłego poniżania,
wyzwisk, strachu o siebie i dziecko. Podjęła odważną i trudną decyzję, by rozpocząć nowe
życie z dala od toksycznego środowiska. Po kilku miesiącach przebywania w miejscu gdzie
skierowała ją opieka społeczna mówi, że czuje się szczęśliwa, spokojna i że wreszcie chce się
jej żyć. Mieszka z córką w pokoju razem z inną matką, która także znalazła się w trudnej
sytuacji. Cieszy się, że ma dostęp do bieżącej wody, jest czysto, ciepło i przede wszystkim
spokojnie. Taka drastyczna zmiana otoczenia była dla niej niezwykle trudna, ale małymi
kroczkami stara się wyjść na prostą. Rodzina obecnie utrzymuje się jedynie z zasiłku w
kwocie 590 złotych. Ostatnio pani Kasia podjęła pracę na pół etatu jako sprzątaczka w szkole,
by podreperować budżet, który w tym momencie wynosi miesięcznie 250 złotych na osobę.
Angelika ze smutnego, wystraszonego dziecka, stała się pogodną, radosną dziewczynką, która
uwielbia spędzać czas z nowymi koleżankami i w przedszkolu. Bardzo cieszy to jej mamę,
która wie, że odchodząc od partnera podjęła najlepszą możliwą decyzję. Jest pogodną i
życzliwą osobą. Mówi, że teraz marzy tylko o jednym, o własnym kącie, który razem z córką
mogłyby nazywać domem. Mimo wielu pozytywów jakie przyniosło wyrwanie się z
poprzedniego życia, sytuacja rodziny jest ciężka. Jako główne potrzeby, pani Kasia podaje
żywność, na którą często brakuje pieniędzy. Kobieta ucieszyłaby się również z ubrań
(szczególnie dla córki) i butów dla dziecka.

Potrzeby rodziny
Żywność: Wydatki na żywność są największe i rodzinie często brakuje na nią pieniędzy.
Ubrania (kurtka dla córki): Koszt ubrań zimowych przekracza możliwości finansowe rodziny.
Obuwie dla córki: Koszt obuwia zimowego przekracza możliwości finansowe rodziny.
- Żywność trwała:
Herbata, Kasza, Cukier, Konserwy mięsne, Kawa, Makaron, Olej, Konserwy rybne, Ryż,
Mąka, Dżem, Warzywa w puszkach,
Inne produkty żywnościowe: Płatki śniadaniowe, słodycze dla Angeliki
- Środki czystości
Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący, Pasta do zębów, płyn do
płukania, Płyny czyszczące, Szampon, Szczoteczka do zębów
Artykuły dziecięce: płyn do kąpieli dla dzieci (z motywem Krainy Lodu)
- Odzież
 Angelika
Rodzaj odzieży: przejściowe
Kategoria: spodnie dresy
Rozmiar: 128
Sylwetka: szczupła
Uwagi: kolorowe
 Angelika
Rodzaj odzieży: przejściowe
Kategoria: legginsy
Rozmiar: 128
Sylwetka: szczupła
Uwagi: kolorowe
 Angelika
Rodzaj odzieży: przejściowa
Kategoria: bluzka
Rozmiar: 128
Sylwetka: szczupła
Uwagi: motyw z Krainy Lodu

 Angelika
Rodzaj odzieży: zimowa
Kategoria: kurtka
Rozmiar: 138
Sylwetka: szczupła
Uwagi: kolorowe
 Kasia
Rodzaj odzieży: zimowa
Kategoria: kurtka, dłuższa
Rozmiar: XL (48)
Sylwetka: puszysta
Uwagi: ciemny kolor
 Kasia
Rodzaj odzieży: zimowe, przejściwe
Kategoria: legginsy ocieplane, zwykłe
Rozmiar: XL (48)
Sylwetka: puszysta
Uwagi: ciemne kolory
 Kasia
Rodzaj odzieży: przejściowa
Kategoria: bluzka z długim rękawem
Rozmiar: XL (48)
Sylwetka: puszysta
Uwagi:
- Obuwie
 Angelika
Rodzaj obuwia: zimowe
Kategoria: kozaki
Rozmiar: 30
Uwagi: kolorowe
 Kasia
Rodzaj obuwia: zimowe
Kategoria: kozaki do połowy łydki
Rozmiar: 41
Uwagi: czarne
- Pomoce szkolne
Farbki, Papier kolorowy, Plecak, Bloki, Klej, Nożyczki, Przybory do pisania, Kredki,
Plastelina
Inne: Plecak z motywem z Krainy Lodu
- Wyposażenie mieszkania
Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel (poszwy,prześcieradła), Poduszka
Inne: 2 poduszki + kołdra, pościel na wymiar 160x200, 1 ręcznik duży kąpielowy, dwa
mniejsze
Brakujące sprzęty: suszarka na pranie
- Specjalne upominki
Dla Angeliki lalka - którą można ubierać w dziecięce ubranka, wozić w wózku.
Dla pani Kasi perfumy - słodki, delikatny zapach.
Potrzeby, które nie są rzeczami
Pomoc prawnika lub doradcy w celu określenia jakie są szanse na otrzymanie lokalu
socjalnego, tymczasowego meldunku.

