
Pani Maria z Rodziną 

Kod Rodziny: LDZ-882-90915 
 

 

Historia Rodziny 

Pani Maria samotnie wychowuje dwójkę dzieci Szymona oraz Bartosza. Obecnie mieszka  

w wynajmowanym, trzypokojowym mieszkaniu. Poza matką - panią Gabrielą, którą się 

opiekuje, nie ma nikogo bliskiego. Ojciec dzieci nigdy się nimi nie interesował. Zdarzało się, 

że nadużywał przemocy fizycznej i psychicznej, w związku z tym doszło do rozwodu. 

Obecnie zalega również z alimentami. Pani Maria jest cukrzykiem, który przyjmuje insulinę. 

Najmłodszy syn ma orzeczenie o niepełnosprawności w związku z mózgowym porażeniem 

dziecięcym. Niestety budżet rodziny nie zawsze pozwala na pokrycie kosztów związanych z 

dojazdem na ostrzykiwanie toksyną botulinową. Zaś Bartosz jest alergikiem  

i ma stwierdzoną koślawość kolan. Niesamowitą siłę do walki z przeciwnościami losu pani 

Marii dają dzieci. Nieustannie myśli o nadchodzącej przyszłości i pragnie stabilizacji dla 

swojej rodziny. Sytuacji niestety nie poprawia fakt postępującej choroby pani Gabrieli, która 

całkowicie straciła wzrok i jest dializowana. Wyposażenie mieszkania, które wynajmuje nie 

jest jej własnością. Funkcjonowanie rodziny zdecydowanie utrudniają koszty związane  

z leczeniem, opłatami za mieszkanie oraz dojazdami do lekarzy i na rehabilitację. Łączne 

miesięczne przychody rodziny wynoszą 3880,20zł, z czego 3654zł pochłaniają koszty 

utrzymania mieszkania oraz leczenia wszystkich członków rodziny. Na jednego członka 

pozostaje 57zł na cały miesiąc. 

 

 

 

Piękno Rodziny 

Rodzina jest bardzo ze sobą związana. Pani Maria z czułością wypowiada się o swoich 

dzieciach i mamie. Pragnie w pierwszej kolejności zaspokoić potrzeby synów. Nie myśli  

o sobie, bo jak sama przyznaje – dzieci są dla niej najważniejsze. Rodzina pragnie jedynie 

stabilności finansowej, a co za tym idzie spokoju psychicznego. To, w jakiej sytuacji 

obecnie się znajdują, uniemożliwia pani Marii podjęcie jakiejkolwiek pracy zarobkowej. 

Opieka nad dziećmi oraz chorą matką a także wizyty u lekarzy pochłaniają jej cały wolny 

czas, który mogłaby poświęcić na pracę. Pani Marii nie stać na zatrudnienie opiekunki oraz 

nie ma nikogo, kto mógłby zająć się matką w potencjalnych godzinach jej pracy. Wolny 

czas spędzają na spacerach, a w czasie niepogody dużo rozmawiają i oglądają ulubione 

filmy lub seriale. Pani Maria chciałabym nauczyć się nowych ściegów na szydełku, jednak 

brakuje jej na to czasu. Uwielbia robić biżuterię, daje jej to chwilę uspokojenia  

i wytchnienia od codziennych zmagań z chorobami. Syn Bartosz chętnie spędza czas  

u kolegi przy komputerze a Szymon uwielbia składać konstrukcje z lego. Motywacji do 

dalszej walki pani Marii dają synowie. Rodzina jest wdzięczna za to, że mają siebie. 

Pomimo, iż nie jest łatwo wzajemnie się wspierają. 

 

 



Potrzeby rodziny 

  
Żywność trwała 

Herbata 

Kawa 

Ryż 

Mąka 

Makaron 

Kasza 

Cukier 

Olej 

Dżem 

Owoce i warzywa w puszkach 

Konserwy rybne 

Konserwy mięsne 

Mleko, płatki śniadaniowe, przeciery owocowe i warzywne, herbata granulowana owocowa. 

 

 

Środki czystości 

Mydło / żel myjący 

Szampon 

Szczoteczka do zębów 

Podpaski 

Pasta do zębów 

Płyn do płukania 

Proszek do prania 

Płyny czyszczące 

Płyn do mycia naczyń 

Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżane. 

 

Artykuły szkolne 

 

Odzież damska – rozmiar XL 

Odzież męska – XL – XXL 

 

Koce 

Komplety pościeli 

 

 

 

 


