
Kod rodziny: MAZ-1723-424836

SZLACHETNA PACZKA 
Rodzina…Pani Joanna (42 l.) i Pan Andrzej(30 l.) wychowują dwójkę małych dzieci: Fabiana(4 l.) i 
Milenę(2 l.). Mieszka z nimi ciężko chora babcia, pani Teresa(67 l.).
Sytuacja rodziny pogorszyła się, kiedy urodził się Fabian. Pani Joannie po urlopie macierzyńskim nie 
przedłużono umowy w pracy. Zdrowie pani Teresy nie pozwala jej, aby bardziej pomagać córce - choruje 
przewlekle na płuca, przez co musi spać pod aparatem tlenowym. Przeszła też zawał, więc bardzo 
szybko się męczy oraz ma reumatoidalne zapalenie stawów. Przez trudną sytuację życiową pani Joanna 
leczy się na depresję. Ponieważ obowiązek wychowania dzieci spoczywa wyłącznie na niej, nie może 
podjąć stałej pracy. Od kilku tygodni pan Andrzej pracuje, a dzieci poszły do przedszkola i żłobka. 
Niestety dość często chorują, a Fabian przez wadę nóg potrzebuje rehabilitacji, co utrudnia szukanie 
pracy pani Joannie. W obecnej chwili przewidywany dochód na osobę po uwzględnieniu nowej pensji 
pana Andrzeja to 440zł, jednak do tej pory wynosił on tylko 240 zł.

Mimo wielu trudności rodzina się nie poddaje. Pani Joanna chce podjąć pracę, a pani Teresa 
mimo ciężkich chorób stara się pomagać. Dzieci są radosne, a pani Joanna chce im zapewnić jak 
najlepszą przyszłość i warunki do dorastania.

Najważniejszymi potrzebami jakie wymienia rodzina jest kuchenka, ponieważ ta jest stara i 
niebezpieczna dla dzieci, łóżko dla Milenki, która nie mieści się już w dziecięcym łóżeczku oraz odzież i 
obuwie, ponieważ nie mają ciepłych ubrań na zimę. 
Potrzeby rodziny: 
Żywność trwała: 
herbata, kasza, cukier, kawa, makaron, olej, konserwy rybne, ryż, mąka, dżem, płatki śniadaniowe dla 
dzieci, miód naturalny
Środki czystości: 
proszek  do  prania,  płyn  do  mycia  naczyń,  mydło/żel  myjący,  pasta  do  zębów,  płyny  czyszczące, 
szampon, szczoteczka do zębów
Artykuły dziecięce: szampon dla dzieci, żel do mycia, chusteczki nawilżane
Odzież Obuwie 

Fabian-kurtka zimowa 110-116, kolor ciemny

Milena-kurtka zimowa 110, różowa

Joanna-ciepły sweter, 160cm, bordo lub czarny

Fabian-spodnie śniegowe na szelki, ciemne

Milena-buty dobrze trzymające kostkę, r.26

Andrzej-sportowe buty r. 45, krótkie, ciemne

Pomoce szkolne: farbki, papier kolorowy, blok techniczny biały i kolorowy, blok rysunkowy biały i 
kolorowy, klej, nożyczki, kredki, plastelina, 

Wyposażenie mieszkania: kołdra, ręczniki, pościel, poduszka 

Brakujące sprzęty: kuchenka gazowa z gazowym piekarnikiem szerokości 60cm, tapczanik dziecięcy 
rozkładany brązowy
Szczególne upominki: 
Fabian – robot interaktywny
Milena – Furby
Joanna – perfumy różowe, słodkie
Andrzej – kapcie, skarpety
Teresa – lampka nocna stojąca 


