
Kod rodziny: MAZ-665-415151 

SZLACHETNA PACZKA 
Rodzina…Pani Anna (35l.) wraz z panem Sylwestrem (39 l.) i czwórką dzieci: Damianem (15 
l.), Danielem (14 l.),Wiktorem (11 l.) i Oliwerem (2 tyg.) tworzą bardzo zżytą rodzinę. Rodzina 
pani Anny od dłuższego czasu jest w trudnej sytuacji materialnej, od kilku miesięcy znacznie się 
ona pogorszyła, kiedy to pan Sylwester stracił pracę po redukcji etatów w firmie, a pani Anna 
przeszła na zwolnienie lekarskie. Pan Sylwester niezwłocznie rozpoczął nową pracę, ale 
jedynie na pół etatu. Rodzina utrzymuje się więc z 1,5 pensji, po odjęciu kosztów utrzymania 
mieszkania, dochód w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie wynosi 388 zł. W listopadzie tego 
roku przyszedł na świat najmłodszy z synów, który ma wrodzoną wadę nerek Dla małżeństwa 
wychowanie czterech synów to duże wyzwanie i przede wszystkim wielka odpowiedzialność. 
Rodzina nie poddaje się mimo trudności: pan Sylwester szuka dobrze płatnej pracy, a pani 
Anna wytrwale opiekuje się synami. Pani Anna podkreśla, że najpotrzebniejsze są buty zimowe 
dla dzieci i żywność. Bardzo przydałaby się im lodówka, w starej nie domykają się drzwi, a na 
nową rodziny po prostu nie stać. 

Potrzeby rodziny: 
Żywność trwała: 
podstawowe produkty żywnościowe: herbata, kawa, ryż, kasza, makaron, mąka, cukier, olej, dżem  
Inne: płatki śniadaniowe smakowe,  mleko modyfikowane dla niemowląt 1 i 2
 
Środki czystości: proszek do prania, płyny czyszczące, płyn do mycia naczyń,
szampon, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, mydło/żel myjący

Artykuły dziecięce: pieluchy jednorazowe 2 lub 3, oliwka dla dzieci, maść na
odparzenia, chusteczki nawilżane
 
Odzież Obuwie 

1. Damian, koszulki przejściowe, rozmiar XL

2. Wiktor, spodnie dresowe, 160cm czarne lub 
granatowe

3. Daniel, spodnie dresowe, 170cm, czarne lub 
granatowe

4. Oliwer, ubranka dziecięce np. body, 68cm

1 Damian, zimowe trapery, sznurowane do kostek 46

2. Wiktor, zimowe trapery, sznurowane do kostek, 40

3. Daniel, zimowe trapery, sznurowane do kostek, 43

Pomoce szkolne: zeszyty przybory do pisania

Wyposażenie mieszkania: pościel, ręczniki

Brakujące sprzęty: bardzo potrzebują lodówki, obecna jest już prawie niesprawna, ma już 16 lat.

Szczególne upominki: zabawki dla Oliwerka, sprzęt wędkarski (lub część) dla Damiana, gry 
komputerowe dla Wiktora i Daniela, perfumy (łagodne) dla pani Anny, zestaw do golenia dla Pana 
Sylwestra.


