
 
 

Kod rodziny 

LBE-684-417131  

 

Opis rodziny 

Pani Monika samotnie wychowuję czwórkę dzieci Wiktorię (9 l.) Olę (7l.) Kingę (5l.) 

oraz Emila (9 miesięcy). Mąż Pani Moniki dwa miesiące temu wyjechał za granicę, aby 

wspierać rodzinę. Niestety, do tej pory nie udało mu się uzyskać żadnej umowy o pracę. 

Pani Monika przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim i opiekuję się małym 

Emilem. Ciężka sytuacja rodziny utrzymuje się już od około roku, kiedy popadli oni w 

znaczne długi. Najtrudniejszą kwestią jest to, że rodzina nie ma obecnie za co spłacać 

kredytów, zaciągniętych m.in na kupno żywności, mebli do dużego pokoju, artykułów 

szkolnych czy przygotowanie dziecka do Komunii Świętej. Od kiedy mąż Pani Moniki 

wyjechał, została ona sama z czwórką dzieci na utrzymaniu. Na dochód rodziny składa się 

część pensji Pani Moniki pobieranej na urlopie macierzyńskim oraz zasiłki z instytucji 

pomocowych. Po odjęciu kosztów utrzymania mieszkania oraz zakupu leków na życie 

pozostaje około 110 zł na osobę miesięcznie.  

Rodzina stara się podejmować próby wychodzenia z trudnej sytuacji, Pani Monika 

znalazła ostatnio żłobek dla najmłodszego synka i bardzo chciałaby już wrócić do pracy. Mąż 

Pani Moniki chcąc wesprzeć rodzinę zdecydował się na wyjazd za granicę mimo, że dzieci 

bardzo tęsknią za tatą. Pani Monika przyznała, że największą motywacją do działania są dla 

niej dzieci, to one są promyczkami, które rozświetlają życie. 

Rodzina wśród najważniejszych potrzeb wymieniła żywność oraz środki czystości. 

Członkowie rodziny bardzo proszą także o artykuły szkolne. 

 

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

 

 

 

 

 



 
 

Potrzeby rodziny 

 

Żywność trwała: 

Podstawowe produkty żywnościowe: Herbata, Kawa, Ryż, Kasza, Makaron, Mąka, Cukier, 

Olej, Dżem  

Produkty dla niemowląt: Kaszka dla niemowląt Bobovita o smaku bananowym lub manna  

Inne: płatki kukurydziane, czekoladowe i owocowe  

 

Środki czystości 

Potrzebne środki czystości: Proszek do prania, Płyny czyszczące, Płyn do mycia naczyń, 

Szampon, Pasta do zębów, Szczoteczka do zębów, Mydło/żel myjący  

Artykuły dziecięce: Pieluchy DADA rozmiar 5, oliwki, kremy dla niemowląt, chusteczki 

nawilżane 

 

Odzież  

Lp Płeć 
Rodzaj (letnie/zimowe/ 

przejściowe) 

Kategoria (bluzka, 

spodnie, kurtka itp.) 
Rozmiar Sylwetka Uwagi 

1 K zimowe kurtka 110 grubsza 
 

2 M zimowe kombinezon 90 grubsza 
 

3 M zimowe 
rękawiczki, czpeczka i 

szaliczek 

dla 

niemowląt   

 

Obuwie  

Lp Płeć 
Rodzaj (letnie / zimowe / 

przejściowe) 

Kategoria (klapki, tenisówki, 

kozaki itp.) 
Rozmiar Uwagi 

1 K zimowe kozaki 32 
 

2 K zimowe kozaki 39 
 

3 K przejściowe ciapy do szkoły 36 
 



 
4 K przejściowe ciapy do szkoły 32 

 

5 K przejściowe ciapy do szkoły  29 
 

 

Pomoce szkolne: 

Zeszyty, Bloki, Kredki, Farbki, Plastelina, Papier kolorowy, Nożyczki, Klej, Piórnik, 

Przybory do pisania  

 

Wyposażenie mieszkania: 

Poduszka, Ręczniki 

Inne: poduszka do spania większa, także jeden poduszka jaś mały. Firanki na 2 metry . 

Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego: Szafa do pokoju dla dziewczynek, ponieważ 

obecna jest już stara i cała się rozpada. Pani Renata poprosiła dziewczynki aby same jej nie 

dotykały, bo w każdej chwili jakaś część może odpaść co już się zdarzało kilka razy.  

 

Szczególne upominki: 

Wiktoria bardzo prosi o pamiętnik Ever after high (jeśli jego nie będzie to może być jakiś 

inny). Ola marzy o lalce babyborn z przyborami. Kinga natomiast chciałaby dostać duży 

bębenek w kolorze czerwonym do zabawy. Dla najmłodszego Emila wspaniałym prezentem 

będzie po prostu jakaś zabawka dla niemowląt. Pani Monice radość sprawią perfumy, na które 

już od dawna jej nie stać. 

 

Żywność Rodzina prosi o żywność ponieważ jest to ich podstawowa potrzeba 

Chemia Artykuły chemiczne są dość drogie i nie zawsze stać na nie rodzinę. 

Artykuły 

szkolne 

Trójka dziewczynek chodzi do szkoły i ciągle brakuje im artykułów do 

szkoły. 

 


