
Pani Julia z Rodziną  

Kod Rodziny: LDZ-846-10301  

PaniJulia, 75 lat 

SynDariusz, 54 lata 

SynRadek, 49 lat 

Historia Rodziny 

Pani Julia pomimo choroby nowotworowej oraz problemów z poruszaniem się sprawuje 

opiekę nad niepełnosprawnymi synami - Darkiem i Radkiem. Starszy syn Darek jest osobą 

całkowicie niesamodzielną i wymagająca nieustannej opieki (nie mówi, nie chodzi, nie 

reaguje na otaczające bodźce). Stan zdrowia młodszego syna jest nieco lepszy ale również jest 

on osobą niepełnosprawną i opóźnioną w rozwoju. Po nagłej śmierci męża ponad 40 lat temu, 

świat Pani Julii się załamał. Niestety nie był to koniec nieszczęść - starszy syn Darek zaczął 

mieć coraz większe problemy zdrowotne. Stopniowo tracił zdolność mówienia, chodzenia i 

rozumienia otaczającego świata. Żaden z lekarzy niestety nie potrafił postawić diagnozy. 

Wielokrotnie mówiono, że syn jest upośledzony, ale dalej nie wiadomo było jaka jest 

przyczyna takiego stanu rzeczy. Dopiero w wieku 8 lat zdiagnozowano Darka - 

fenyloketonuria (Nietolerancja aminokwasu i problemy metaboliczne, czego konsekwencją 

może być upośledzenie układu nerwowego). Stan zdrowia młodszego syna Radka również 

zaczął się pogarszać. Stwierdzono, że również jest dotknięty tą samą chorobą genetyczną. 

Wcześniejsze wykrycie choroby sprawiło, że jego stan zdrowia jest lepszy lecz także jest 

osobą upośledzoną umysłowo. Pani Julia przez wiele lat godziła wychowanie i opiekę nad 

dziećmi z pracą zawodową na kolei. Była jedynym żywicielem rodziny i musiała organizować 

opiekę nad niesamodzielnym synem. Pani Julia całe swoje życie podporządkowała opiece nad 

dziećmi. Obecnie po podsumowaniu przychodów i wydatków dochód na jednego członka 

Rodziny wynosi 494 zł miesięcznie.  

Piękno Rodziny  

Obecnie większość czasu Pani Julia spędza w mieszkaniu opiekując się niesamodzielnym 

synem. Przyczyną takiego stanu rzeczy są również trudności Pani Julii z poruszaniem się, 

ponieważ przemieszcza się o kulach. Rodzina najbardziej lubi spędzać czas razem. Pani Julia 

podkreśla, że młodszy syn bardzo jej pomaga w codziennych obowiązkach - zakupach, 

sprzątaniu, gotowaniu oraz przebieraniu i myciu starszego syna. Pani Julia bardzo lubi 

gotować oraz piec dla swoich bliskich, kiedyś jak pozwalał na to stan jej zdrowia lubiła 

zbierać grzyby i jagody. Pani Julia wspomina, że kiedyś koleżanka zapytała ją: ,,Skąd u niej 

taka siła? Czy nie przeklina swojego losu?'' Odpowiedziała: ,,Załamanie i złość na to 

wszystko co mnie spotkało nie wniesie nic pozytywnego do mojego życia. Celem jest walka o 

zdrowie i życie synów.”  Pani Julia marzy żeby móc być jak najdłużej z synami i się nimi 

opiekować. Niestety stan zdrowia Pani Julii bardzo mocno niedomaga - złośliwy rak szyjki 

macicy oraz problemy z chodzeniem oraz krążeniem sprawiają, że niepewnie patrzy w 

przyszłość.  

 



Trzy kluczowe potrzeby Rodziny  

1. Łóżko rehabilitacyjne 

Jest to podstawowy sprzęt domowy w życiu starszego syna, a obecne łóżko jest bardzo 

zużyte. Nowe łóżko poprawiłoby komfort życia Pana Darka, ale również Mamy i Brata, 

ponieważ ułatwiłoby wykonanie podstawowych czynności pielęgnacyjno -opiekuńczych. 

2. Pampersy dla osoby dorosłej (Firma ,,SEMI'', rozmiar ,,3'' fioletowe) 

Zakup pampersów dla syna pochłania dużą część środków finansowych Rodziny. 

3. Żywność 

Pozwoli nieco odciążyć budżet domowy. 

To bardzo ważne, abyś wybierając tę Rodzinę był w stanie spełnić wyróżnione, 3 kluczowe 

potrzeby. Liczymy, że odpowiesz również na pozostałe potrzeby Rodziny.  

Pozostałe potrzeby Rodziny 

Żywność trwała: herbata, cukier, kawa, olej, ryż, dżem, warzywa w puszkach, kasza, 

konserwy mięsne, makaron, konserwy rybne, mąka,  

Obuwie  

Julia: półbuty, rozmiar: 40. Uwagi: Buty na szeroką stopę 

Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego  

Specjalne wymagania: Łóżko rehabilitacyjne 

Łóżko na którym leży Pan Darek ma ok. 20 lat, jest już bardzo zużyte. 

Szczególne upominki  

Julia: Kwiat - gwiazda betlejemska 

Dariusz: Grzechotka 

Radek: Portfel 

Magazyn:  Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Słowackiego 114/118 

Dni i godziny otwarcia 

sobota; 7 grudnia 10:00-19:00  

niedziela; 8 grudnia 09:00-18:00  


