
Historia Rodziny 

Pani Marzena (65 lat) i jej wnuczki Agnieszka (7 lat), Marta (4 lata), Milena (4 lata), Oliwia 
(3 lata). 

Pół roku temu panią Marzenę i jej wnuczki spotkała tragedia – jej syn i synowa, a rodzice 
dziewczynek zginęli w wypadku samochodowym. Od tamtej pory pani Marzenie jest bardzo 
ciężko, ponieważ sama choruje, a do tego wychowuje dzieci. Pani Marzena obecnie się 
utrzymuje z najniższej renty chorobowej i zasiłku rodzinnego na dzieci. W chwili obecnej pani 
Marzena stara się również po raz drugi o zasiłek opiekuńczy oraz o rentę rodzinną dla wnuczki 
Agnieszki, która rozpoczęła naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Czekają na 
odpowiedź – raz otrzymały już decyzję odmowną. Po odliczeniu kosztów utrzymania 
mieszkania i kosztów leczenia pozostaje na jednego członka rodziny tylko 20 złotych.  

Pani Marzena pomimo ciężkiej sytuacji rodzinnej nie poddaje się. Uśmiecha się i żyje dla 
swoich wnuczek, lubi się z nimi bawić. Kocha piec im pyszne ciasta. Najstarsza wnuczka 
Agnieszka kocha lepić rzeczy z plasteliny. Uwielbia plastykę. Marta i Milena kochają bawić się 
różnymi zabawkami, czytać dużo książek oraz lubią opiekować się zwierzętami, zwłaszcza 
kotami i psami. Same posiadają zwierzęta w domu. Najmłodsza wnuczka pani Marzeny, Oliwia 
jest zachwycona postaciami z bajek Bonifacym i Filemonem. Babcia i wnuczki okazują sobie 
wzajemnie wiele miłości.  

Trzy kluczowe potrzeby Rodziny:  

1. pralka z górnym wsadem 

Pani Marzena ma zardzewiałą pralkę, która przecieka od dołu, przy praniu mocno huczy. Przy 
wielu chorobach ciężko prać ręcznie. 

2. żywność 

Po odliczeniu kosztów utrzymania mieszkania i leków nie zostaje na nią wystarczająco dużo 
pieniędzy. 

3. środki czystości 

Są to drogie produkty. 

Pozostałe potrzeby Rodziny: 

Żywność trwała: 

herbata, cukier, kawa, olej, ryż, dżem, warzywa w puszkach, mąka, konserwy rybne, makaron, 
konserwy mięsne, kasza, słodycze, kisiele, budynie, sosy, ketchup, musztarda, majonez, 
przyprawy, dania w słoikach i w proszku, zupki chińskie i w proszku, mleko w kartonie, płatki 
śniadaniowe. 

Specjalne wymagania: Dzieci proszą o suchy, mokry pokarm i przysmaki dla kota i psa. 



Środki czystości: 

proszek do prania, mydło/żel myjący, płyn do płukania, płyn do mycia naczyń, pasta do zębów, 
szampon, szczoteczka do zębów, papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, 
patyczki do uszu.  

Materiały szkolne: 

zeszyty, papier kolorowy, bloki, plecak, klej, nożyczki, przybory do pisania, farbki  

Wyposażenie mieszkania: 

kołdry, koc, poszwy na kołdrę rozmiar 160x200, poduszki, poszwy na poduszkę 60x80, ręczniki, 
prześcieradło 

Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego: 

pralka  

Pani Marzena ma zardzewiałą pralkę, która przecieka od dołu, przy praniu mocno huczy. Przy 
wielu chorobach ciężko prać ręcznie. 

Szczególne upominki: 

Marzena: Blender zamykany 

Agnieszka: Duży koń zabawkowy ze stajnią oraz plastelina do lepienia 

Marta: Zestaw weterynarza dla dzieci 

Milena: Zestaw lekarski dla dzieci i książki do czytania 

Oliwia: Figurki kotów – Bonifacy i Filemon 

 

 

 


