
WYBRANA RODZINA: 
 
Teresa (35 l), mąż Sylwester (35 l), córka Natalia (10 l), syn Dawid (4 l), Danuta (64 l).  

 
Pani Teresa wychowała się w domu dziecka , ponieważ jej matka miała problem z alkoholem po odejściu męża. Gdy osiągnęła 

pełnoletność wprowadziła się do mieszkania mamy, zaopiekowała się nią i założyła własną rodzinę. Jej obecny mąż ciężko 

pracuje 12 godzin na dobę w rozlewni wody. Ona zajmuje się dwójką dzieci i mamą, która nadal się leczy u psychiatry.  

Starają się jak najwięcej czasu spędzać z dziećmi, zabierają je na rowery (sami ich nie posiadają więc, biegną obok dzieci, 

uważając na nie). Pan Sylwester lubi stolarkę - sam zrobił dzieciom łóżko piętrowe. Ich trudna sytuacja jest spowodowana, tym, 

że Pani Teresa nie może podjąć pracy ze względu na chore dzieci (astma, częste infekcje, martwica kości pięt u Natalii, u Dawida 

szpakowatość stóp, koślawość kolan).  

Ich miesięczny dochód to 3669 zł, po odliczeniu opłat za mieszkanie i leki pozostaje zostaje 389 zł na osobę.  

Cała rodzina bardzo się wspiera, razem pokonując trudności życia. Pan Sylwester zmęczony po pracy stara się ogarnąć prace 

domowe, oraz spędzać czas z dziećmi i żoną. Pani Teresa jest osobą bardzo cierpliwą i pomaga dzieciom w obowiązkach 

szkolnych, jednocześnie dbając o dom. 

Rodzina bardzo potrzebuje odkurzacza (trzy osoby chorują na astmę). Niezbędna jest również szafa (rodzina nie posiada), oraz 

odzież, przede wszystkim dla dzieci. 

 

POTRZEBY RODZINY 
- szafa brak miejsca na ubrania 

- odkurzacz niezbędny przy chorobie alergicznej 
- ubrania dla dzieci, rodziny nie stać na ich zakup 

 
Żywność trwała: 
Herbata, kasza, cukier, konserwy mięsne, kawa, makaron, olej, konserwy rybne, ryż, mąka, dżem 

Inne produkty żywnościowe: nutella, płatki śniadaniowe kulki czekoladowe 

 
Środki czystości 
proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żel myjący, pasta do zębów, płyn do płukania, płyny czyszczące, szampon, 

szczoteczka do zębów 

 

SPECJALNE WYMAGANIA (np. alergie, choroby skóry, przeciwskazania): szampon Nivea baby 
 

Inne środki czystości: kapsułki do prania 

 
Odzież 
 

L.p. Imię 
Rodzaj  

(letnie/zimowe/ 
przejściowe) 

Kategoria 
(bluzka, 
spodnie, 

kurtka itp.) 

Rozmiar Sylwetka Uwagi 

1 Danuta zimowe spodnie 44 grubsza materiał 
2 Danuta zimowe obuwie 37  kozaki 
3 Dawid zimowe wszystko 132 szczupły  
4 Dawid przejściowe wszystko 132 szczupły  
5 Dawid zimowe obuwie 30  kozaki 
6 Natalia zimowe wszystko 140 szczupła  
7 Natalia przejściowe wszystko 140 szczupła  
8 Natalia zimowe obuwie 34  kozaki 
9 Natalia przejściowe obuwie 34  sportowe 

10 Natalia przejściowe obuwie 30  sportowe 
11 Sylwester zimowe kurtka xl zbudowany  
12 Sylwester przejściowe spodnie 90 cm w 

pasie 
/164 cm  

 dżinsy 

13 Sylwester zimowe obuwie 42  trapery 
14 Sylwester przejściowe obuwie 42  sportowe 
15 Teresa przejściowe spodnie 36 szczupła dżinsy 
16 Teresa zimowe  obuwie 38  kozaki 
17 Teresa przejściowe obuwie 38  sportowe 

 



Pomoce szkolne 
zeszyty, farbki, papier kolorowy, plecak, bloki, klej, nożyczki, przybory do pisania, kredki, plastelina, piórnik 

 
Wyposażenie mieszkania 
kołdra, koc, ręczniki, pościel (poszwy, prześcieradła), poduszka 

 
Brakujące sprzęty: odkurzacz - ten, który posiada rodzina jest zepsuty, szafa duża podwójna - brak. 

 
Specjalne upominki 
Dawid chciałby bardzo Hot-wheels (samochodziki i tor,) Natalia marzy o maszynce do robienia warkoczyków,  

Teresa – torebka, Sylwester – dłutka do rzeźbienia w drzewie, Danuta – portfel. 
 
 


