
 

Krótki opis wybranej rodziny 

Pani Justyna (39 l.) to osoba niedosłysząca, nosi aparat słuchowy i ma niewielkie 
problemy z mową. Wraz z panem Andrzejem (31 l.) wychowują troje dzieci Gabrysię 
(10 l.), Szymona (8 l.) i Antosia (4 l.) Mieszkają w dwupokojowym, niewykończonym 
domku z łazienką i kuchnią. Pani Justyna pracowała kiedyś w fabryce czekolady, ale 
kiedy urodził się Antoś musiała zrezygnować i zająć się dziećmi. Wierzy w to, że 
kiedy dzieci podrosną będzie mogła znowu podjąć pracy. Teraz sytuacja w rodzinie 
się poprawiła bo pan Andrzej nie pije (poddał się terapii) i pracuje w firmie 
budowlanej. Rodzina utrzymuje się z renty socjalnej pani Justyny (644 zł) zasiłku 
pielęgnacyjnego (153 zł) oraz zasiłków na dzieci (369 zł) oraz pensji pana Andrzeja 
(1500 zł). Po odliczeniu wszystkich kosztów utrzymania na życie pozostaje 439 zł na 
jednego członka rodziny. Rodzina marzy o własnej działce, aby mogli na niej 
zasadzić truskawki. Niestety obecnie nieuregulowana kwestia majątkowa na to nie 
pozwala. Pani Justyna chciałaby wykończyć dom oraz wykształcić dzieci. Rodzina 
żyje skromnie, najbardziej potrzebują odzieży, żywności trwałej i środków czystości. 
Są to potrzeby, które najmocniej obciążają rodzinny budżet. 

 

 

Potrzeby rodziny: 

 

I. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA 

Herbata, Kasza, Cukier, Konserwy mięsne, Kawa, Makaron, Olej, Konserwy rybne, Ryż, 

Mąka, Dżem, Warzywa w puszkach. 

 

 

II. ŚRODKI CZYSTOŚCI 

Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący, Pasta do zębów, Płyny 

czyszczące, Szampon, Szczoteczka do zębów. 

  



Odzież 

Lp Imię Rodzaj (letnie/zimowe/ przejściowe) Kategoria (bluzka, spodnie, kurtka itp.) Rozmiar Sylwetka Uwagi 

1 Justyna zimowe kurtka 39 szczupła 
 

2 Andrzej zimowe kurtka XL normalny 
 

3 Gabrysia zimowe kurtka 160cm średnia 
 

4 Szymon zimowe kurtka 140cm szczupła 
 

5 Antoś zimowe kurtka 110cm średnia 
 

Obuwie 

Lp Imię Rodzaj (letnie / zimowe / przejściowe) Kategoria (klapki, tenisówki, kozaki itp.) Rozmiar Uwagi 

1 Justyna zimowe kozaki 38-39 
 

2 Andrzej zimowe trapery 45 
 

3 Gabrysia zimowe kozaki 37-38 
 

4 Szymon zimowe trapery 33 
 

5 Antoś zimowe trapery 31 
 

IV. MATERIAŁY SZKOLNE 

Zeszyty, Farbki, Papier kolorowy, Plecak, Bloki, Klej, Nożyczki, Przybory do pisania, 

Kredki, Plastelina, Piórnik 

V. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel, Poduszka 

Inne: talerze, garczki, szklanki, dzbanek do herbaty 

VIII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI 

Książka która daje wskazówki, jak nauczyć się rysować dla Gabrysi. Gra komputerowa dla 

Szymona. Klocki lego dla Antosia. Kosmetyki dla Justyny i cieplutki szlafrok dla Andrzeja. 

IX. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY  

odzież 

żywność trwała 

obuwie 



Bardzo prosimy, aby w klasach wspólnie z 

wychowawcami ustalić, kto i co chciałby 

podarować rodzinie. Można również zebrać 

dowolne datki i w porozumieniu z koordynatorami 

akcji lub wychowawcami zakupić wybrane artykuły  

( ubrania, pościel, obuwie). 

Darowane rzeczy powinny być nowe!!! 

 

Jeżeli chodzi o żywność trwałą, środki czystości i 

przybory szkolne prosimy dostarczyć 

wychowawcom lub bezpośrednio koordynatorom 

akcji w szkole ( artykuły można składać w pokoju 

pedagoga). 

 


