PODSUMOWANIE WYBORU RODZINY
Rodzina o kodzie LBU-2563-595272
Opis rodziny
Pani Bronisława (69 l.) mieszka z córką - panią Sylwią (48 l.).
Do niedawna rodzina pani Bronisławy radziła sobie pod względem finansowym
dobrze, gdyż mieszkał z nimi syn pan Sylwii, który bardzo wspierał mamę i babcię.
Kilka tygodni temu postanowił jednak zacząć życie na własny rachunek i wyprowadził
się do innego miasta. Pani Sylwia wychowywała syna sama, gdyż mąż opuścił rodzinę
wiele lat temu.
Pani Bronisława choruje na cukrzycę oraz łuszczycę. Kobieta ma również problem
ze stawami i biodrami. Pani Sylwia ma anemię i jest osobą otyłą, przez co ma
trudności z poruszaniem się, ale też niską samoocenę. Stara się o otrzymanie renty
chorobowej. Rodzina utrzymuje się wyłącznie z emerytury pani Bronisławy.
Po odliczeniu wszystkich kosztów (1080 zł), na życie pozostaje im jedynie 160 zł
na osobę.
Pani Bronisława ze łzami w oczach opowiadała nam o swojej walce z codziennością.
Kobieta cierpi, gdyż mieszkanie opuścił jej jedyny wnuk, którego kochała nad
życie. Wielką satysfakcję dają kobiecie wyjścia do klubu seniora oraz robienie
makramów – ozdób plecionych ze sznurków. To wszystko daje pani Bronisławie siłę,
radość i chęci do życia. Pani Sylwia mimo wielu przeszkód postanowiła zadbać
o swoją przyszłość. Ponieważ zawsze chciała pracować z dziećmi, trzy lata temu
rozpoczęła studia pedagogiczne w trybie dziennym. Jej pasją jest gotowanie. Bardzo
tęskni za synem, jednak rozumie jego decyzję i mu kibicuje.
Rodzina najbardziej potrzebuje lodówki, gdyż nie ma gdzie przechowywać żywności.
Kobiety proszą również o żywność, ponieważ często brakuje środków na podstawowe
posiłki oraz środki czystości, gdyż pomimo trudnych warunków chcą utrzymać
w domu porządek.
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Potrzeby rodziny
Żywność: pomoże zaoszczędzić pieniądze na inne wydatki.
Środki czystości: mimo trudnych warunków chcą utrzymać w domu czystość.
LODÓWKA, PRALKA (!): syn wyprowadził się z domu i sprzęty zabiera ze sobą.
•
•
•
•
•

 Żywność trwała
Herbata, • Kasza, • Cukier, • Kawa,
Konserwy mięsne, • Makaron, • Olej,
Konserwy rybne, • Ryż, • Mąka,
Dżem, • Warzywa w puszkach,
Kakao, • Czekolada gorzka

Wymagania żywieniowe:
produkty dla osób chorych na cukrzycę

•
•
•
•
•
•
•
•

 Środki czystości
Proszek do prania,
Płyn do płukania,
Płyny czyszczące,
Płyn do mycia naczyń,
Mydło/ żel myjący,
Szampon,
Pasta do zębów,
Szczoteczki do zębów

• Bronisława
Rodzaj odzieży: zimowe
Kategoria: KURTKA
Rozmiar: 150
Sylwetka: Przy kości
Uwagi: biała

 Odzież
• Sylwia
Rodzaj odzieży: zimowe
Kategoria: KURTKA
Rozmiar: 154
Sylwetka: Przy kości
Uwagi: czarna

Rodzaj odzieży: zimowe
Kategoria: BLUZKA
Rozmiar: 150
Sylwetka: Przy kości
Uwagi: siwa

Rodzaj odzieży: zimowe
Kategoria: SPODNIE
Rozmiar: 154
Sylwetka: Przy kości
Uwagi: granatowe

Rodzaj odzieży: przejściowe
Kategoria: SWETEREK
Rozmiar: 150
Sylwetka: Przy kości
Uwagi: biały
• Bronisława
Rodzaj obuwia: zimowe
Kategoria: KOZAKI
Rozmiar: 40
Uwagi: czarne

 Obuwie
• Sylwia
Rodzaj obuwia: zimowe
Kategoria: KOZAKI
Rozmiar: 41
Uwagi: czarne

 Pomoce szkolne
• Zeszyty, • Plecak,
• Przybory do pisania
• Inne: plecak - typu torba

 Specjalne upominki
• Dla pani Bronisławy - sznurki do
robienia makramów.

 Wyposażenie mieszkania
• Koc, • Poduszka
• Pościel (poszwy 160 x 200,
prześcieradła 160 x 200)

 Inne potrzeby
Rodzina
marzy
o
remoncie
mieszkania - przedpokoju oraz
jednego pokoju.

• Dla pani Sylwii - patelnia, gdyż
bardzo lubi gotować.

 Brakujące sprzęty (!)
• Lodówka, • Pralka

Razem zmieniamy świat na lepsze! 

