
    

SZLACHETNA PACZKA

Kod rodziny MAZ II-2184-020997

Opis rodziny

Pani Judyta (48 l.) samotnie zajmuje się szóstką dzieci. Dawidem (22 l.), Szymonem (21 l.), Marią (20
l.), Tamarą (18 l.), Jerzym (16 l.) i Antonim (8 l.).

Po utracie męża życie pani Judyty zmieniło się o sto osiemdziesiąt stopni. Utrata pracy, rosnące 
zadłużenia oraz wielodzietna dorastająca rodzina spowodowały, że osamotniona matka musiała 
przejść przez prawdziwe piekło. Jednak nie poddała się trudnościom i wciąż parła na swoje. 
Niestety nawet po poradzeniu sobie z tym wszystkim, sytuacja Pani Judyty wciąż jest niezbyt dobra.
Choroby jej najmłodszego synka Antka (Neurofibromatoza typ 1, wodogłowie oraz zastawka) nie 
pozwalają jej znaleźć pełnoetatowej pracy. Stara się dorabiać jako tłumaczka języka rosyjskiego 
(1000 zł). Po odliczeniu kosztów za mieszkanie na jednego członka rodziny przypada 300zł. 
miesięcznie. Ilość ta jednak drastycznie się zmniejsza wraz z nadejściem zimy. Stary dom pani Judyty
nie jest przygotowany należycie na lodowate wiatry.
Pomimo ogromu nieszczęść, które spotkały rodzinę poszczególni domownicy są na prawdę 
niezwykli. Marysia i Dawid, chcąc odciążyć mamę samodzielnie płacą za swoje studia. Wszyscy są 
uśmiechnięci i pogodni nawet pomimo tragicznych warunków, w których są zmuszeni żyć. 
Rodzina pani Judyty najbardziej potrzebuje teraz węgla na opał z uwagi na nadchodzącą zimę. 
Jednak jest on tak samo ważny jak żywność oraz środki czystości. Węgiel będzie bardzo pomocny 
ponieważ znacznie odciąży finansowo panią Judytę. Opłaty za ogrzanie jej domu są naprawde 
ogromne ze względu na dużą nieszczelność okien.

Potrzeby rodziny

I ŻYWNOŚĆ TRWAŁA:

Podstawowe produkty żywnościowe: Herbata, Kasza, Cukier, Konserwy mięsne, Kawa, 
Makaron, Olej, Konserwy rybne, Ryż, Mąka, Dżem, Warzywa w puszkach

Inne: żywność dla zwierząt (koty, psy)

II ŚRODKI CZYSTOŚCI I ARTYKUŁY HIGIENICZNE

Potrzebne środki czystości:Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący, Pasta do 
zębów, Płyny czyszczące, Szampon, Szczoteczka do zębów



III ODZIEŻ I OBUWIE

Odzież

L
p Imię

Rodzaj 
(letnie/zimowe/ 
przejściowe)

Kategoria (bluzka, 
spodnie, kurtka itp.) Rozmiar Sylwetka Uwagi

1 Antoś zimowe skarpetki 140 ; 
37 - 40 dziecięce ciepłe

2 Antoś przejściowe dresowe spodnie 140 dziecięce Szare/
stonowane

Obuwie

L
p Imię Rodzaj (letnie / zimowe / 

przejściowe)
Kategoria (klapki, tenisówki, 
kozaki itp.) Rozmiar Uwagi

1 Antoś trampki  37  
2 Antoś zimowe buty za kostkę 37  

IV MATERIAŁY SZKOLNE:

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

Inne: Plecak dla ucznia podstawówki

V WYPOSAŻENIE MIESZKANIA:

Koc, Ręczniki, Pościel

Inne: żarówki energooszczędne

VI BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO: brak

VII SZCZEGÓLNE UPOMINKI:

Dziewczęta proszą o kosmetyki/perfumy oraz przede wszysktim parasolkę. Antoni prosi o 
samochodzik zdalnie sterowany. Jerzemu zależałoby na powerbanku do telefonu, z kolei Dawid 
potrzebuje golarki elektrycznej. Szymon uznał, że zda się na wyobraźnię darczyńców.

NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY:

Węgiel nieszczelny dom wyjada ogromną ilość wszelkiego paliwa

żywność zapasy szybko znikają, a zawsze mogą się przydac

środki 
czystości Duża ilość domowników generuje dużą potrzebę

II. INNE POTRZEBY:

Węgiel- Rodziny nie stać na zakup, a zimą opał bardzo się przyda.
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