
Opis rodziny I 
Pani Małgorzata (40 l.) samotnie wychowuje pięcioro dzieci: Annę (18 l.), Dawida (17 l.), 
Przemysława (14 l.), Martę (11 l.) oraz Wiktorię (3 l.). Rodzina znajduje się w trudnej sytuacji 
od ponad roku, kiedy Pani Małgorzata odeszła od męża, który nadużywał alkoholu, od tego 
czasu sama wychowuje dzieci, starając się również po długoletnim zajmowaniu się domem 
zdobyć pracę, by usamodzielnić się finansowo. Na tę chwilę jest to jeszcze trudniejsze, gdyż 
nie stać jej na stałe opłacanie przedszkola dla Wiktorii, podczas gdy nie ma stałej pracy i 
uczestniczy w kursach doszkalających. Pani Małgorzata nie poddaje się, gdyż bardzo zależy 
jej na poprawie sytuacji rodziny. Na tę chwilę ukończyła już kurs niemieckiego, kurs na 
obsługę kasy fiskalnej, kurs kucharski, w tym roku zamierza również rozpocząć kurs na prawo 
jazdy z nadzieją, że otrzyma pracę i będzie w stanie utrzymać rodzinę. Rodzina mieszka w 
małym dwupokojowym wynajmowanym mieszkaniu, którego utrzymanie pochłania sporą 
część dochodów (1660 zł), Pani Małgorzata musi również opłacać przedszkole (250 zł), aby 
uczęszczać na kursy. Sześcioosobowa rodzina utrzymuje się z zasiłków, alimentów oraz 
drobnej sumy (148 zł), którą otrzymuje córka Anna za praktyki fryzjerskie (w sumie 2700 zł). 
Po opłaceniu rachunków, zostaje bardzo niewiele pieniędzy, a dochód na jednego członka 
rodziny wynosi jedynie 132 zł. Rodzina najbardziej potrzebuje żywności, ciepłych ubrań dla 
dzieci na zimę oraz środków czystości. Dla zachowania anonimowości, imiona członków 
rodziny mogły zostać zmienione. 
 
Potrzeby rodziny : Ubrania, żywność, środki czystości. 
1. Żywność trwała: Dżem, Konserwy mięsne, Konserwy rybne itp. 

 
2. Środki czystości: proszek do prania, płyny czyszczące, szampon, pasta do zębów, 

szczoteczka do zębów, mydło/żel myjący itp. (dzieci mają alergię na płyny i proszki, 
najbardziej służą im Vizir i Bonux) 
 

3. Odzież 
Przemysław 
Rodzaj odzieży: przejściowe 
Kategoria: bluza, t-shirt 
Rozmiar: 158-162, "M" 
Sylwetka: szczupły 
Uwagi: wysoki 
Dawid 
Rodzaj odzieży: przejściowe 
Kategoria: bluza, t-shirt, jeansy 
Rozmiar: 164 "M" 
Sylwetka: szczupły 
Uwagi: wysoki 
Anna 
Rodzaj odzieży: przejściowe 
Kategoria: bluzki, spodnie 
Rozmiar: 158 
Sylwetka: szczupła 
Uwagi: wysoka 
Wiktoria 



Rodzaj odzieży: przejściowe 
Kategoria: spodnie 
Rozmiar: 122 
Sylwetka: szczupła 
Uwagi: 
Małgorzata 
Rodzaj odzieży: przejściowe 
Kategoria: spodnie 
Rozmiar: 138 
Sylwetka: szczupła 
Uwagi: 
Marta 
Rodzaj odzieży: przejściowe 
Kategoria: bluzy, spodnie 
Rozmiar: 142 
Sylwetka: szczupła 
Uwagi: 
 
4. Obuwie 
Anna 
Rodzaj obuwia: przejściowe 
Kategoria: adidasy 
Rozmiar: 38 
Uwagi: 
Przemysław 
Rodzaj obuwia: przejściowe 
Kategoria: adidasy 
Rozmiar: 41 
Uwagi: 
 
5. Podręczniki do szkoły dla starszych dzieci.    

 
6. Wyposażenie mieszkania: pościel, prześcieradła.  

 
Pani Małgorzata nieśmiało wspomniała o laptopie (również jeśli byłby używany) dla starszych 
dzieci, który byłby dużym ułatwieniem w odrabianiu zadań domowych ze szkoły, gdyż teraz 
dzieci muszą chodzić do cioci korzystać z komputera. 
                                                    


