
Kod rodziny: LDZ-2562-542818 

Opis rodziny

Pan Sylwester (46 l.) mieszka z żoną Beatą (39 l.) oraz trójką dzieci: Kamilem (8 l.),
Karolinką  (6  l.)  oraz  najmłodszą  Kingą  (4  l.).Aktualnie,  mężczyzna  ma  poważne
problemy z kręgosłupem,  które uniemożliwiają  mu pracę  zawodową jako pracownik
fizyczny w budownictwie. Kiedy jeszcze pracował, dobudował dla rodziny dwa dodatkowe
pomieszczenia-  łazienkę  i  pokój,  które  jeszcze  nie  są  wykończone  ze  względu  na  brak
finansów. Rodzina zdecydowała się na ten krok, ponieważ  ich warunki mieszkaniowe są
bardzo trudne - dzieci śpią na starych wersalkach, rodzice w kuchni, a wszyscy starej
miednicy  używają jako wanny.  Małżeństwo posiada  skromne gospodarstwo,  którym się
zajmują i ich dochód z tej pracy wynosi skromne 300 zł.  Po odjęciu kosztów utrzymania
gospodarstwa,  dochód  na  jednego  członka  rodziny  to  460  zł.  Pomimo  problemów
zdrowotnych pan Sylwester za swój główny cel stawia sobie wykończenie wybudowanych
pomieszczeń. Dzieci nie mogą się doczekać kiedy to nastąpi i gdy tylko mogą i jest to na ich
siły pomagają tacie. Rodzina bardzo potrzebuje używanego piecyka CO, by ogrzać pokój
i  łazienkę. Ze  względu  na  niskie  dochody  rodzina  jeszcze  długo  będzie  wykańczała
pomieszczenia, dlatego bardzo proszą o prysznic, co jest dla nich największym wydatkiem
oraz o środki czystości.  Uwaga: dla zachowania anonimowości, imiona członków rodziny
mogły zostać zmienione 

Potrzeby rodziny

I Żywność trwała. Podstawowe produkty żywnościowe: kasza, kawa, makaron, mąka 

II Środki czystości i artykuły higieniczne. Potrzebne środki czystości: proszek do prania, płyny 
czyszczące, szampon 

IV Materiały szkolne: zeszyty, plecak 

V Wyposażenie mieszkania: biurko dla dzieci
VI BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO: Biurko dla dzieci 

VIII Szczególne upominki:

Kinga - obrotowe krzesło na kółkach; Kamil - samochodzik; Karolina - lalka Barbie; Beata- 
kosmetyki; Sylwester - maszynki do golenia; 

Najważniejsze potrzeby:

używany piec do centralnego
ogrzewania

istniejący piec po rozbudowaniu nie będzie spełniał swojej 
roli, jest bardzo stary i mało wydajny 

prysznic
budowa łazienki, której nie mają przyczyni się do dużych 
wydatków

środki czystości ze względu na brak łazienki są one niezbędne
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