
Kod rodziny: LDZ- 1779- 523711 
 

Pan Włodzimierz (62 l.) mieszka samotnie. Pan Włodzimierz prowadził kiedyś spokojne życie. Wszystko zmieniło się, kiedy 

dowiedział się, że cierpi na martwicę kończyn dolnych. Jedynym ratunkiem by żyć, okazała się amputacja. Kolejnym ciosem było 

odejście żony. Pan Włodzimierz został sam. Nikt go nie odwiedzał, nie pomagał. Znajomi odwrócili się od niego. Pan Włodzimierz 

radzi sobie sam ze wszystkim. Na co dzień korzysta z wózka inwalidzkiego, który pozwala mu przemieszczać się po mieszkaniu. 

Może wykonywać podstawowe czynności związane z obsługiwaniem samego siebie, porządkami w swoim pokoju. Ma do dyspozycji 

łazienkę dostosowaną do swoich potrzeb, z której jest bardzo dumny. Pan Włodzimierz utrzymuje się jedynie z środków z MOPS. Po 

opłaceniu wszystkich rachunków zostaje mu około 163,00 zł na miesiąc. 

Mimo samotności i braku wsparcia pan Włodzimierz walczy o lepsze jutro. Jego marzeniem jest spróbować modelarstwa. Wierzy, że 

ta pasja pozwoli mu wypełnić czas i zapomnieć o samotności. Najbardziej cieszy się z wizyt opiekunki, która przychodzi kilka razy w 

tygodniu, aby pomagać mu w domowych czynnościach. 

Najważniejsze potrzeby to żywność, na którą brakuje pieniędzy, ciepły sweter, którego nie ma oraz pościel, gdyż brakuje na zmianę.  

Potrzeby rodziny: 
Podstawowe produkty żywnościowe: Herbata, Kasza, Cukier, Konserwy mięsne, Kawa, Makaron, Olej, Konserwy rybne, Ryż, 

Mąka, Dżem, Warzywa w puszkach 

Potrzebne środki czystości:Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący, Płyny czyszczące, Szampon 

ODZIEŻ 

Lp Rodzaj (letnie/zimowe/ przejściowe) Kategoria (bluzka, spodnie, kurtka itp.) Rozmiar Sylwetka Uwagi 

1 zimowe sweter XXL tęga  

2 zimowe spodnie XXL tęga  

3 zimowe kurtka XXL tęga  

V WYPOSAŻENIE MIESZKANIA: 

Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel, Poduszka 

Inne:Nie ma tych rzeczy w dobrym stanie i prosi o nowe, by służyły mu przez wiele lat. 

 

VI BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO: Lodówka, ponieważ ta, którą ma psuje się. Dobrze mieć sprawną 

lodówkę, ponieważ żywność jest dłużej świeża. 

VIII SZCZEGÓLNE UPOMINKI: Telefon komórkowy na kartę, do kontaktowania się z opiekunką. 

NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY: 

Żywność brak pieniędzy na żywność . 

Sweter brak funduszy na zakup nowych ubrań. 

Pościel posiada tylko jeden zestaw pościeli. 

 



Kod rodziny: LDZ- 1779- 503376 
Pani Krystyna (49 l.) samotnie wychowuje pięcioro dzieci: Krzysztofa(24 l.), Alicję (17l.), Mateusza (16 l.), Łukasza (13 l.) i 

Mariusza (9l l.). 

Kiedyś pani Krystyna wiodła spokojne życie. Ten czas jednak szybko przeminął. Nastały trudne lata, za sprawą nieodpowiedzialnego 

postępowania męża pani Krystyny. Kobieta nie miała łatwego życia. Mąż nadużywał alkoholu. Znęcał się psychicznie i fizycznie nad 

wszystkimi domownikami. Sytuacja rodzinna niejednokrotnie była dramatyczna. Ponad roku temu pani Krystyna rozstała się z 

mężem. Zanim jednak o tym zdecydowała, próbowała wpłynąć na niego, by podjął leczenie. Niestety, mąż nie spełnił tej prośby. 

Postanowiła więc samotnie wychować córki oraz synów. Przeprowadziła się do domu, który odziedziczyła po mamie. Warunki są 

ciężkie. Dom nieremontowany od wielu lat jest w złym stanie technicznym. Rodzina korzysta z jednego pokoju. Pani Krystyna do 

dzisiaj przeżywa zdarzenia sprzed lat. Cierpi na silną nerwicę, zmaga się z nadciśnieniem. Najważniejsze jednak jest to, że dzieci 

odzyskały spokój i poczucie bezpieczeństwa. Pani Krystyna chciałaby pracować, ale opieka nad dziećmi zajmuje cały jej czas. Kiedyś 

pomagał najstarszy syn. Pracował, zarabiał pieniądze, które wspierały budżet rodziny. Od kilku lat nie może znaleźć pracy na stałe, a 

jedynie dorywczo. Kobieta korzysta z pomocy asystenta rodziny, który pomaga dzieciom przy odrabianiu lekcji, a także wspiera w 

załatwianiu spraw urzędowych. Obecnie rodzina utrzymuje się z zasiłku rodzinnego, stypendium socjalnego oraz środków z funduszu 

alimentacyjnego, które razem wynoszą 1434 zł. Po odliczeniu kosztów utrzymania mieszkania, pozostaje 189 złotych na osobę. 

Pani Krystyna pragnie całkowicie uwolnić się od męża. Chce złożyć w sądzie wniosek o separację, a za jakiś czas o rozwód. Jest 

szczęśliwa, że w domu zapanowała harmonia i spokój. Chce dobrze wychować dzieci, zależy jej by ukończyły szkołę i nauczyły się 

zawodu. Dzieci są dla niej podporą i dodają sił do walki o przetrwanie. Pani Krystyna dumna jest z dzieci, ale także z siebie, że 

podjęła decyzję o rozstaniu z mężem. Zaczyna nowe życie. Wierzy, że będzie lepiej. 

Wśród najważniejszych potrzeb pani Krystyna wskazuje lodówkę, której nie ma. Byłaby ona ogromną pomocą i radością nie tylko dla 

niej ale i dla dzieci. Prosi także o kołdrę dla córki Alicji, ponieważ ta, którą ma jest już stara i zniszczona oraz żywność trwałą.  

Potrzeby rodziny: 
Podstawowe produkty żywnościowe:Herbata, Kasza, Cukier, Konserwy mięsne, Kawa, Makaron, Olej, Konserwy rybne, Ryż, Mąka 

Inne:płatki 

Potrzebne środki czystości:Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący, Płyny czyszczące, Szampon 

ODZIEŻ 

Lp Imię Rodzaj (letnie/zimowe/ przejściowe) 
Kategoria (bluzka, spodnie, 

kurtka itp.) 
Rozmiar Sylwetka Uwagi 

1 Łukasz przejściowe spodnie, bluza 153-160 szczupła  

2 Mariusz przejściowe spodnie, bluza 134-140 szczupła  

3 Alicja przejściowe spodnie, bluza 38 165 cm  

OBUWIE 

Lp Imię Rodzaj (letnie / zimowe / przejściowe) 
Kategoria (klapki, 

tenisówki, kozaki itp.) 
Rozmiar Uwagi 

1 Łukasz sportowe buty 40-41  

2 Mariusz sportowe buty 37-38  

3 Alicja zimowe buty 40  



Lp Imię Rodzaj (letnie / zimowe / przejściowe) 
Kategoria (klapki, 

tenisówki, kozaki itp.) 
Rozmiar Uwagi 

4 Krystyna przejciowe buty 40  

IV MATERIAŁY SZKOLNE: 

Zeszyty, Papier kolorowy, Plecak, Bloki, Kredki 

Inne:Plecak - Łukasz 13 lat. Chłopiec nie ma dobrego plecaka. 

V WYPOSAŻENIE MIESZKANIA: 

Kołdra, Ręczniki, Pościel 

Inne:Łóżko dla córki Alicji, ponieważ to używane jest już stare i rozpada się. 

 

VI BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO: Lodówka - trudno żyć bez niej, byłaby ona ogromną pomocą i 

radością nie tylko dla niej ale i dla dzieci. 

VII. INNE POTRZEBY: średniej wielkości garnek, ciepły koc 

VIII SZCZEGÓLNE UPOMINKI: Piłka nożna dla najmłodszych dzieci - Łukasza i Mariusza, ponieważ uwielbiają grać w piłkę. 

perfumy dla pani Krystyny Dla Mateusza kosmetyki. Dla Krzysztofa kosmetyki. Dla Alicji kosmetyki młodzieżowe 

NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY: 

Lodówka 
Trudno żyć bez niej, byłaby ona ogromną pomocą i radością nie tylko dla niej ale i dla 

dzieci. 

Kołdrę Brakuje kilku kołder, bo wszystkie są stare, ale ta jedna najbardziej potrzebna jest Alicji. 

Żywność Brakuje pieniędzy na wiele artykułów. 

 


