
   

Opis rodziny 

Pani Ewa (53 l.) wraz z mężem Andrzejem (61 l.) to małżeństwo z wieloletnim stażem.  
Niestety rodzina boryka się z wieloma problemami, zarówno zdrowotnymi jak i finansowymi. Pan 
Andrzej cierpi na niedowład lewostronny (paraliż), po wypadku na budowie w 1989 roku. Od tamtej 
pory nie może podjąć żadnej pracy. Pani Ewa pozostaje bez pracy od 5 lat, czyli od czasu, kiedy 
przeszła operację usunięcia nerki. Poza tym choruje na anemię, nadciśnienie i serce. Rodzina 
zamieszkuje obecnie mieszkanie socjalne, które jest w bardzo złym stanie. Jest ono pozbawione 
toalety, wody oraz ogrzewania centralnego, dlatego też w pokoju został postawiony piec, w którym 
pali się węglem, na którego zakup niestety nie wystarcza pieniędzy. Tynk odpadający ze ścian i 
sufitu stwarza zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia rodziny. Obecnie pani Ewa i pan Andrzej 
utrzymują się tylko z renty, która wynosi 450 złotych. Ta kwota niestety nie jest wystarczająca aby 
utrzymać dwie osoby i pokryć koszty zakupu leków. Po opłaceniu mieszkania zostaje 47 złotych na 
osobę.  
Mimo problemów, małżeństwo nie traci chęci do życia. Są bardzo dumni ze swoich wnuków, 
których kochają i wspierają całym sercem. Uwielbiają spędzać z nimi czas i jak sami twierdzą, nadają 
sens ich życiu.  
Wśród najważniejszych potrzeb, pani Ewa i pan Andrzej wskazują węgiel, który jest niezbędny aby 
mogli przeżyć spokojnie najbliższe, mroźne miesiące. Oprócz tego bardzo ważna jest również 
żywność.  

Uwaga: dla zachowania anonimowości, imiona członków rodziny mogły zostać zmienione  

Potrzeby rodziny 

I Żywność trwała: 

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

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  

Lp Imię 
Rodzaj (letnie/zimowe/ 

przejściowe) 
Kategoria (bluzka, spodnie, 

kurtka itp.) 
Rozmiar Sylwetka Uwagi 

1 Ewa zimowe kurtka 36 szczupła  

2 Andrzej zimowe dres XXXL otyły   

3 Ewa zimowe ciepły sweter 36 szczupła  

4 Ewa przejściowe spodnie 36 szczupła  

5 Andrzej zimowe kurtka XXXL otyły  

       



   

Obuwie  

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

1 Ewa zimowe kozaki 37  

V Wyposażenie mieszkania: 

Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel, Poduszka  
 
VI BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO: Pralka, obecna zepsuła się kilka tygodni 
temu, więc Pani Ewa musi prać wszystko ręcznie.  

VII. INNE POTRZEBY: 

węgiel - Pani Ewa wraz z panem Andrzejem ogrzewają mieszkanie piecykiem zamontowanym w 
pokoju. Niestety zakup węgla jest na tyle kosztowny, że w tym roku nie będą mogli sobie na to 
pozwolić.  

VIII Szczególne upominki: 

Pani Ewa ucieszyłaby się z zegarka z dużymi cyframi, Pan Andrzej z wody po goleniu.  

Najważniejsze potrzeby: 

Węgiel 
Pani Ewa wraz z panem Andrzejem ogrzewają mieszkanie piecykiem zamontowanym w 
pokoju. Niestety zakup węgla jest na tyle kosztowny, że w tym roku nie będą mogli sobie 
na to pozwolić. 

Żywność 
ze względu na obecną sytuację finansową rodzinie nie wystarcza pieniędzy na jego 
zakup. 

 


