
Opis rodziny 
Pani Dorota (29 l.) wraz z mężem Mariuszem (39 l.) wychowują trzech synów- Błażeja( 10 l.), 
Kacpra (8 l.), Andrzeja (4 l.) oraz córkę Zosię (2 mies.) 
Pani Dorota przez lata pracowała w barze, pensja jej i pana Mariusza zaspokajały potrzeby całej 
rodziny. Jednak dwa lata temu bar, w którym pracowała pani Dorota, zbankrutował. Pan Mariusz z 
panią Dorotą musieli wziąć kredyt na remont mieszkania. Nie jest to mieszkanie własnościowe, a 
warunki pozostawiają wiele do życzenia. Rodzina nie posiada normalnego prysznica, przywieszona 
jest zasłona do odgrodzenia, przez co łazienka jest zalewana. Para obawia się, że któregoś dnia 
zostaną bez dachu nad głową. Pomimo starań pani Dorota nie znalazła w okolicy pracy. Obecnie 
kobieta nie może podjąć pracy, ponieważ wychowuje dwumiesięczną córkę. Jedynym żywicielem 
rodziny został pan Mariusz, który pracuje jako tapicer, w wolnych chwilach wykonując zarobkowo 
dodatkowe prace fizyczne. Jego wynagrodzenie i zasiłek rodzinny (2630 zł) to cały dochód. Po 
opłaceniu niezbędnych rachunków (1560 zł) na jedną osobę przypada 260 zł.
Dla pani Doroty jak i pana Mariusza dobro dzieci jest najważniejsze. Celem pani Doroty jest 
podjęcie kursu fryzjerskiego, a później praca. Marzy o tym, żeby ustabilizować dzięki temu 
sytuację finansową rodziny i dać dzieciom dobry start w życiu.
Jako najważniejszą potrzebę pani Dorota wymienia kabinę prysznicową, gdyż dzieci są już za duże 
na kąpiel w misce. Poza tym istotne są ubrania dla dzieci na zimę oraz żywność, na którą czasem 
brakuje pieniędzy. 

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 
Produkty dla niemowląt: soczki,kaszka mleczno - ryżowa 
Specjalne produkty żywieniowe: - 
Inne: - 

II Środki czystości i artykuły higieniczne

Potrzebne środki czystości: Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący, Pasta do 
zębów, Szampon, Szczoteczka do zębów 
Artykuły dziecięce: chusteczki nawilżające, krem przeciw odparzeniom 
Inne: płyn do płukania - Sensitive (delikatny) Pani Dorota używa tylko szampon gliss kur ze 
względu na uczulenie 

III ODZIEŻ I OBUWIE

ODZIEŻ 

Lp Imię
Rodzaj 

(letnie/zimowe/ 
przejściowe)

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

1 Błażej przejściowe/zimowe spodnie,kurtka 134-142 szczupły dresowe,jeans
y

2 Kacper zimowe kurtka 128 szczupły kolorowa



Lp Imię
Rodzaj 

(letnie/zimowe/ 
przejściowe)

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

3 Andrzej przejściowe/zimowe kurtka,spodnie 102-110 szczupły dresowe 
4 Zosia zimowe kurtka,rajstopki 62-68 szczupła kolorowa
5 Dorota zimowe kurtka 30 (M) szczupła ciemna

6 Mariusz przejściowe spodnie 33 szczupły dresowe lub 
jeansy

OBUWIE 

Lp Imię Rodzaj (letnie / zimowe / 
przejściowe)

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

1 Błażej zimowe traperki 35 obojętnie jaki 
kolor

2 Kacper zimowe kozaki 32 ciepłe

3 Andrzej zimowe traperki 29 obojętnie jaki 
kolor

4 Mariusz zimowe traperki 40 ciemne

IV Materiały szkolne:

Zeszyty, Farbki, Bloki, Klej, Przybory do pisania, Kredki 
Inne: gumki, temperówki 

V Wyposażenie mieszkania:

Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel 
Inne: kołdra 140x200cm , prześcieradła 

VI Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego: Rodzinie brakuje miejsca na ubrania, 
dlatego bardzo by im się przydała szafa. Najlepiej, aby szafa miała dużo półek. Wymiar szafy : 2x2 
m 

VII. INNE POTRZEBY:

Kabina prysznicowa, ponieważ zalewa łazienkę przy myciu się (Rodzina nie posiada 
standardowego prysznica, jako zasłony używają kotarki, mniejsze dzieci kąpane są w misce.) 
Wymiar kabiny prysznicowej : 90x85 cm Wysokość : 195 cm 

VIII Szczególne upominki:

Błażej i Andrzej uwielbiają się bawić klockami lego, bardzo by się ucieszyli z takiego prezentu. 
Andrzej zawsze marzył o swoim małym czerwonym rowerku. Pan Mariusz chciałby mały zestaw 
narzędzi, aby mógł reperować usterki w domu. Pani Dorota marzy o własnym mikserze, ponieważ 
kocha piec dla całej rodziny. 

Najważniejsze potrzeby:

Kabina prysznicowa ponieważ dzieci są już za duże,żeby kąpać się w misce
Ubrania dla dzieci na zimę ponieważ jest to kosztowny wydatek

żywność na to idą duże fundusze
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