
 

 

Historia Rodziny 

Pani Rozalia (39. l)  

Pani Katarzyna (72. l)  

Magda (10. l)  

Antoni (5. l)  

Pani Rozalia żyła w toksycznym związku, w którym była ofiarą przemocy. Dla dobra swoich dzieci postanowiła zerwać tą niszczącą relację. Obecnie 

mieszka z mamą i dwójką dzieci w małym mieszkaniu. Niestety lokal jest zagrzybiały, a pod podłogą są szczury. Dzieci często chorują na choroby 

układu oddechowego i mają alergie, a mama pani Rozalii boryka się z cukrzycą, ma problemy z sercem i krzepliwością krwi. Złe warunki 

mieszkaniowe przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowia członków rodziny. Żeby poprawić warunki życia, Pani Rozalia z mamą musiała wziąć 

pożyczkę, na wymianę podłogi, pieca i kupić komputer dla córki, aby mogła kontynuować naukę w szkole. Dodatkowo choroby i liczne wydatki na 

leki, pogorszyły sytuację dochodową rodziny. Po odliczeniu opłat za mieszkanie, kupno leków i spłatę pożyczek, na życie zostaje im ok 475 zł na 

jednego członka rodziny.  

 

 



Piękno Rodziny  

Rodzina dzielnie zmaga się z trudną sytuacją, stawiając na wzajemny szacunek i wsparcie. Mimo złych warunków mieszkaniowych, w domu panuje 

miła atmosfera, pełna miłości. Kochają wspólnie spędzać czas, grać w gry, chodzić na spacery. Córka Magda chce zostać w przyszłości adwokatem, 

a syn Antoni interesuje się mechaniką i elektroniką. Wdzięczność za to, że mają siebie, dodaje im sił do walki o godne warunki życia.  

 

Trzy kluczowe potrzeby Rodziny  

1. Kuchenka gazowa - Obecna kuchenka się psuje. Rodzina obawia się, że nie będzie miała na czym gotować posiłków. 

2. Ubrania - Dzieci szybko rosną a ubrania na zimę są drogie. 

3. Żywność - Potrzeby żywieniowe są duże, dwie osoby dorosłe i dorastające dzieci. 

 

Pozostałe potrzeby Rodziny 

Żywność trwała  

Specjalne wymagania:        W rodzinie dzieci mają alergię na orzechy. 

herbata ,  kawa ,   ryż ,  kasza ,  makaron ,   mąka ,  cukier ,  olej ,  dżem ,  konserwy mięsne ,  konserwy rybne ,  owoce i warzywa w puszkach ,  

 kasza gryczana.  

Środki czystości : 

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

szczoteczka do zębów  



Odzież  

Rozalia: Kurtka (Zimowe)   Rozmiar: XL,  

Antoni: Kurtka (Zimowe)   Rozmiar: 134 cm, Uwagi: Zieleń, niebieski, czerwień. 

Magda: Kurtka (Zimowe)    Rozmiar: 146 cm, Uwagi: Kolor morski. 

Katarzyna: Kurtka (Zimowe)    Rozmiar: XXL, Uwagi: Kolor bordowy. 

 

Obuwie  

Antoni: Kozaki/buty zimowe   Rozmiar: 31,  

Magda: Kozaki/buty zimowe   Rozmiar: 39,  

 

Materiały szkolne  

Zeszyty ,  kredki ,  farbki ,  klej ,  plastelina ,  papier kolorowy ,  nożyczki ,  piórnik ,  plecak ,  przybory do pisania  

 

Wyposażenie mieszkania  

Ręczniki  kąpielowe 

Odkurzacz - Obecny odkurzacz przestał działać a porządki z odkurzaczem są szybsze i dokładniejsze. 

 

 

 



Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego  

Odkurzacz - Obecny odkurzacz przestał działać a porządki z odkurzaczem są szybsze i dokładniejsze. 

 

Szczególne upominki  

Rozalia: Bon do kosmetyczki. 

Antoni: Zestaw mały elektryk 

Magda: Książki z serii „Nela mała reporterka”, książka o królikach. 

Katarzyna: Bluzka 

 

 

 

 


