Pani Weronika z Rodziną
Kod Rodziny: MLP-1074-46472
Pani
Weronika
23 lat
Córka
Patrycja
4 lat
Historia Rodziny
Pani Weronika żyła kiedyś bez większych trosk, mając u boku wspierającego
partnera oraz kochającą matkę. Wychowywała swoją córkę Patrycję, która od
zawsze była dla niej oczkiem w głowie. Sytuacja zaczęła się jednak komplikować po
tym, jak partner pani Weroniki i jej matka odwrócili się od niej i pozostawili ją samą z
córką. Matka przestała wspierać finansowo panią Weronikę, dlatego kobieta musiała
sama utrzymywać dom i córkę. Obecnie pani Weronika spodziewa się drugiego
dziecka, lecz mimo to wciąż pracuje by zarobić na utrzymanie rodziny. Jej dochody
wynoszą 2300 zł, a miesięczne wydatki wzrosną, gdy na świat przyjdzie kolejna
pociecha pani Weroniki. Obecnie po odjęciu kosztów mieszkania na osobę przypada
312 zł.
Piękno Rodziny
Mimo trudności życiowych, pani Weronika wciąż rozwija swoje pasje. Od dawna
uwielbiała muzykę, świetnie gra na skrzypcach i na pianinie, tańczyła również balet.
Chciałaby, aby jej córka również rozwijała podobne zdolności, dlatego marzy o
zapisaniu jej do akademii muzycznej. Patrycja niewątpliwie ma bowiem talent
artystyczny, a w wolnych chwilach bardzo lubi malować i rysować. Często pomaga jej
w tym mama, dla której każdy moment spędzany z córką ma ogromną wartość.
Największą siłą rodziny są właśnie jej więzi, zaufanie i bezgraniczna miłość, a bliskie
relacje z córką pomagają pani Weronice w pokonaniu trudności życiowych oraz
dodają jej sił do walki o lepsze jutro.
Trzy kluczowe potrzeby Rodziny
1. Laptop
Pani Weronika chciałaby pracować zdalnie aby móc zostawać z córką w domu, a do
tego celu potrzebny jest jej laptop.
2. Środki czystości

Po przeznaczeniu pieniędzy na inne potrzeby pani Weronice często brakuje
pieniędzy na najważniejsze środki czystości.
3. Sokowirówka
Patrycja bardzo lubi soki ze świeżych owoców, więc dzięki sokowirówce jej mama
mogłaby przygotowywać dla niej domowe soki pełne witamin.
To bardzo ważne, abyś wybierając tę Rodzinę był w stanie spełnić wyróżnione, 3
kluczowe potrzeby. Liczymy, że odpowiesz również na pozostałe potrzeby Rodziny.
Pozostałe potrzeby Rodziny
Żywność trwała
Herbata
Kawa
Ryż
Kasza
Mąka
Makaron
Cukier
Olej
Dżem
Konserwy mięsne
Konserwy rybne
Owoce i warzywa w puszkach
soczki
Środki czystości
Proszek do prania
Płyn do płukania
Płyn do mycia naczyń

Płyny czyszczące
Mydło / żel myjący
Szampon
Pasta do zębów
Szczoteczka do zębów
pasta do zębów, oliwka, krem na odparzenia
Odzież
Weronika: Piżama (Całoroczne)
Rozmiar: M, Uwagi: Piżama ciążowa
Materiały szkolne
Zeszyty
Bloki
Kredki
Farbki
Klej
Papier kolorowy
Piórnik
Plecak
Przybory do pisania
Wyposażenie mieszkania
Kołdra
Pościel (poszwy, prześcieradło)
Koc
Poduszka
Ręczniki

Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego
mikser
sokowirówka
garnki
Sprzęt elektroniczny niezbędny do nauki lub pracy zarobkowej
Uwagi:
laptop potrzebny jest pani Weronice do pracy zdalnej.
laptop
Inne potrzeby materialne
Uwagi:
Keyboard umożliwi rozwijanie się muzyczne pani Weronice oraz jej córce. Laktator
będzie potrzebny pani Weronice przy jej przyszłym dziecku.
keyboard
laktator
Szczególne upominki
Weronika: krem do pielęgnacji
Patrycja: huśtawka, pluszowy konik

