
Opis rodziny 

Pani Violetta (27 l.) i pan Marcin (33 l.) wychowują trójkę dzieci: Maksymiliana (8 l.), Milenę 

(5 l.) i Martynę (2 l.) 

Pan Marcin z wykształcenia jest cukiernikiem, ale wraz z pojawianiem się na świecie kolej-

nych dzieci jego wynagrodzenie przestało wystarczać na zaspokojenie potrzeb rodziny. Dlate-

go pan Marcin postanowił wyjechać za granicę w poszukiwaniu pracy. Pani Violetta razem  

z dziećmi pozostała w kraju i cały trud wychowania spadł na nią. Niestety wynagrodzenie pa-

na Marcina wciąż jest niskie (1360 złotych) i nie wystarcza na utrzymanie rodziny. Mężczyzna 

ponadto płaci alimenty dla dzieci z poprzedniego związku 520 zł. Po odliczeniu kosztów 

mieszkania, uwzględniając otrzymywane przez rodzinę zasiłki, dochód na jednego członka 

rodziny wynosi 550 zł.  

Pani Violetta stara się znaleźć pracę, jednak problemem jest jej niewystarczające wykształce-

nie. Dlatego pani Violetta myśli o skorzystaniu z kursów, które podniosłyby jej kwalifikacje. 

Najbardziej marzy jej się kurs fryzjerski. Maksymilian bardzo lubi grać w piłkę nożną i po-

dobnie jak rodzice jest fanem piłkarskim. Dziewczynki – Milena i Martyna, bardzo lubią tań-

czyć. Pani Violetta mimo ciężkiej sytuacji stara się dać dzieciom wszystko, co najlepsze i za-

pewnić szczęśliwe dzieciństwo. 

Jako największe potrzeby pani Violetta wymienia ubrania dla dzieci, żywność na którą cza-

sem nie wystarcza pieniędzy i pościel. 

 

Uwaga: dla zachowania anonimowości, imiona członków rodziny mogły zostać zmienione  

Potrzeby rodziny 

I Żywność trwała: 

Podstawowe produkty żywnościowe: Herbata, Cukier, Konserwy mięsne, Kawa, Makaron, 

Olej, Konserwy rybne, Ryż, Mąka, Dżem, Warzywa w puszkach  

Inne: mleko 3,2%; płatki do mleka; kakao; słodycze; soki Kubuś marchew-jabłko-banan  

II Środki czystości i artykuły higieniczne: 

Potrzebne środki czystości: Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący, 

Pasta do zębów, Płyny czyszczące, Szampon, Szczoteczka do zębów  

Artykuły dziecięce: pampersy do 18kg (4-5), krem przeciw odparzeniom.  

III Odzież i obuwie: 

Odzież  

Lp Płeć 
Rodzaj (letnie/zimowe/ 

przejściowe) 

Kategoria (bluzka, 

spodnie, kurtka itp.) 
Rozmiar Sylwetka Uwagi 

1 D  

bluza dresowa, 

spodnie, skarpetki 

rozmiar 27 

124  
ulubiony kolor- 

różowy 

2 M  

bluza dresowa, 

spodnie, skarpetki 

rozmiar 32 

136  
ulubione kolory- 

zielony, niebieski  

3 D  

bluza dresowa, 

spodnie, skarpetki 

rozmiar 24 

116  
ulubiony kolor- 

różowy  

 



Obuwie  

Lp Płeć 
Rodzaj (letnie / zimowe / 

przejściowe) 

Kategoria (klapki, tenisówki, 

kozaki itp.) 
Rozmiar Uwagi 

1 D  tenisówki  27  

2 M  tenisówki  32  

IV Materiały szkolne: 

Papier kolorowy, Plecak, Bloki, Przybory do pisania, Kredki, Mazaki  

Inne: Plecak piłkarski dla Maksa (ulubieni piłkarze- Robert Lewandowski, Jakub 

Błaszczykowski, Łukasz Fabiański; )Pióro na naboje dla Maksa  

V Wyposażenie mieszkania: 

Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel  

Inne: Kołdra w rozmiarze 180x200 Rozmiary pościeli: 180x200, 200x220  

 

VI BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO: Lodówka, która znajduje 

się w wynajmowanym mieszkaniu jest bardzo stara, konieczne jest jej rozmrażanie raz  

w tygodniu, co jest dość uciążliwe.  

VII Szczególne upominki: 

Milena i Martyna- zabawki z Krainy Lodu;  

Maks- gra komputerowa, coś związanego z jego zainteresowaniem - piłką nożną;  

Pani Violetta- torebka sportowa;  

Pan Marcin-kibic piłkarski  


