
  
 
 
 
 
 
Opis rodziny 

Pani Patrycja (22 l.) mieszka razem z siostrą Aleksandrą (18 l.) i bratem Tomkiem (11 l.). Rodzeństwo 

mieszka bez rodziców, ponieważ ich mama zmarła 4 lata temu, a ojciec przebywa aktualnie w szpitalu 
psychiatrycznym, co było następstwem częstych niestabilnych stanów emocjonalnych, przemocy, 

alkoholizmu i hazardu. Pani Patrycja stara się w sądzie o prawną opiekę na Tomkiem, gdyż istnieje 

ryzyko że przy ograniczonych prawach rodzicielskich ojca, chłopiec może być umieszczony w domu 
dziecka. Rodzeństwo nie jest pewne swojego bezpieczeństwa w przyszłości, obawiając się przemocy 

ze strony ojca, który może wyjść ze szpitala. Po odliczeniu kosztów utrzymania mieszkania, rodzinie 
zostaje na życie miesięcznie ok. 550 zł na osobę. Rodzeństwo radzi sobie jak może: pani Patrycja 

pracuje w piekarni, Ola ucząc się w liceum dorabia do domowego budżetu pracując w jadłodajni. 
Bardzo się wspierają i kochają. Ola uwielbia gotować. Pani Patrycja dba o dom pełniąc rolę "rodzica", 

codziennie z Tomkiem odrabia lekcje. Podkreśla, że "ma dużo na głowie", ale skrycie marzy o podjęciu 

studiów psychologicznych. Wśród najważniejszych potrzeb pani Patrycja wymienia kołdry i poduszki 
dla trójki, ponieważ te dotychczasowe bardzo się już zużyły. Przydadzą się też środki czystości 

oraz nowy piekarnik elektryczny, dzięki któremu mogliby przygotowywać posiłki, a Ola rozwijałaby 
swój talent kulinarny (obecny piekarnik nie działa już od kilku lat). 
 
Potrzeby rodziny 

Kołdry, poduszki potrzebne dla wszystkich, obecne są bardzo 
zużyte 

Środki czystości Pomoże odciążyć domowy budżet 
Piekarnik obecny jest zepsuty - nie do naprawy 
 
- Żywność trwała: 

Jakich produktów żywnościowych potrzebuje rodzina: Herbata, Kasza, Cukier, Makaron, Dżem 
Inne produkty żywnościowe: Płatki do mleka, mleko, słodycze 
 
- Środki czystości 

Jakich środków czystości potrzebuje rodzina: 

Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący, 

Pasta do zębów, Płyny czyszczące, Szampon, Szczoteczka do zębów 
 
- Odzież 

Tomek 
Rodzaj odzieży: przejściowe 

Kategoria: spodnie dresowe 

Rozmiar: 160 cm wzrostu 
Sylwetka: szczupły 

Uwagi: 
Aleksandra 

Rodzaj odzieży: zimowa 

Kategoria: kurtka sportowa 
Rozmiar: 170 cm wzrostu 

Uwagi: w ciemnym kolorze 
 
- Obuwie 

Aleksandra 

Rodzaj obuwia: zimowe 
Kategoria: buty sportowe 

Rozmiar: 40 
Uwagi: 
 



- Pomoce szkolne 

Jakich pomocy szkolnych potrzebuje rodzina? 

Plecak 
Inne: Plecak czarny dla Tomka do szkoły 
 
- Wyposażenie mieszkania 

Jakiego wyposażenia mieszkania potrzebuje rodzina: Kołdra, Pościel, Poduszka 
Inne: Trzy kołdry (wymiar 140 x 200) 

Brakujące sprzęty: Piekarnik do zabudowy - 60 cm. Obecny jest zepsuty - nie do 
naprawy. Ola uwielbia gotować - z pewnością będzie robić ciasta. 
 
- Specjalne upominki 

Tomek - piłka nożna i pompka, rękawice bramkarskie. 
Patrycja - może zestaw kosmetyków 

Ola - (?) 


