
Pani Ala  

Kod Rodziny: LDZ-846-18677  

Pani Ala 

76 lat 

Historia Rodziny 

Pani Alicja mieszka w domu rodzinnym od urodzenia. Wspólnie z rodzicami i bratem 

pracowała w gospodarstwie. Jak sama żartuje kawalerów odprawiała z kwitkiem, ponieważ 

najważniejsi byli dla niej rodzice, którymi się opiekowała. Rodzice odeszli. Po długiej 

chorobie i śmierci brata, pani Alicja została sama. Kilka lat temu podupadła na zdrowiu. 

Wszczepiono jej rozrusznik serca, choruje na cukrzycę, ma problemy w poruszaniu się. 

Utrzymuje się z emerytury (1100 zł). Po odliczeniu wydatków na leki i mieszkanie na życie 

zostaje jej 600 zł. Pomagają sąsiedzi. Ktoś przyniesie buty, ktoś inny porąbie drzewo na opał. 

Żyje w ubóstwie bez bieżącej wody, ogrzewania , łazienki. Dom, w którym mieszka jest w 

fatalnym stanie. Wymaga stałych nakładów finansowych.  

Piękno Rodziny  

Mimo trudów z jakimi boryka się codziennie pani Alicja jest bardzo pogodną, lubiącą 

żartować osobą. Uwielbia swoje koty, z którymi dzieli swoja samotność. Obawia się tylko o 

swoje zdrowie i sprawność. Marzy o filiżance dobrej kawy i lampce dobrego trunku wypitych 

w towarzystwie.  

Trzy kluczowe potrzeby Rodziny  

1. lodówko zamrażarka:Lodówka ma 25 lat, psuje się i pochłania mnóstwo prądu, nie 

spełnia swojej funkcji. 

2. środki czystości: Środki czystości znacznie obciążają budżet. Ich zapas pozwoli nie 

martwić się, że nie ma za co ich kupić.. 

3. kołdra i poduszka: Ze względu na to, że kołdra i poduszka są bardzo zużyte i nie spełniają 

swoich cech ergonomicznych nie są zabezpieczeniem na zimę. Nowa kołdra i poduszka da 

odrobinę luksusu i dużo ciepła. 

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, kawa, ryż, kasza, makaron, mąka, cukier, dżem, olej, konserwy 

mięsne, konserwy rybne  

Środki czystości: proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło / żel myjący, szampon  

Wyposażenie mieszkania: kołdra, pościel (poszwy, prześcieradło), koc, poduszka, ręczniki  



Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego: lodówka  

Inne potrzeby materialne: opał tona  

Szczególne upominki: dobra kawa w filiżance 

Magazyn: Powiat piotrkowski 

Gimnazjum im. Marii Konopnickiej 

Szydłów 56 

97-306 Grabica  

Dni i godziny otwarcia 

sobota; 7 grudnia 10:00-19:00  

niedziela; 8 grudnia 09:00-18:00  

 


