
Historia Rodziny 

Pani Monika (52 lat) z rodziną syn Paweł (14 lat), córka Julka (14 lat), syn Piotr (17 lat), córka 
Magda (16 lat). 

Jeszcze rok temu sytuacja rodziny pani Moniki wyglądała zupełnie inaczej. Kobieta razem  
z mężem wychowywała dzieci i utrzymywała rodzinę. Kilka miesięcy temu mąż pani Moniki 
zmarł, a kobieta została sama opiekując się czwórką niepełnoletnich dzieci. Nadal jest to ciężki 
okres dla rodziny, gdyż ciągle nie pogodziła się ona ze śmiercią męża. Pani Monice trudno 
odnaleźć się w codziennym życiu, w gospodarstwie, bez wsparcia. Ogólne wydatki rodziny (na 
mieszkanie oraz spłatę kredytu) wynoszą 1125 zł, co powoduje że na członka rodziny przypada 
687 zł miesięcznie. Mimo, że nie jest to mała kwota, w połączeniu z zagubieniem pani Moniki 
w zaistniałej sytuacji, stanowi problem.  

Pani Monika nie poddaje się i pokonuje trudności, by jak najlepiej żyło się jej dzieciom, chociaż 

przyznaje, że jest jej bardzo ciężko. Od czasu do czasu pomagają jej starsze dzieci. Najmłodsze, 

Paweł i Julka, bardzo lubią grać w piłkę nożną, Piotr uwielbia majsterkować, a Magda 

interesuje się informatyką. Rodzina marzy o zmianie dachu i założeniu ogrzewania 

centralnego, a także o dobudowaniu domu, gdyż obecnie uciążliwe jest mieszkanie w 5 osób 

w 2 pokojach. 

Trzy kluczowe potrzeby Rodziny: 

1. kuchenka 

Stara kuchenka w każdej chwili może przestać działać, ponieważ są powypalane palniki. 

2. wyposażenie mieszkania 

Obecne ręczniki są poprzecierane, dziurawe. Pościel bardzo sprana nie nadająca się do spania. 
Rodziny nie stać na zakup nowych. 

3. żywność 

Są to produkty, które odciążają finansowo, zwłaszcza w rodzinie wielodzietnej. 

Pozostałe potrzeby Rodziny: 

Żywność trwała: 

herbata, kawa, ryż, kasza, makaron, mąka, cukier, olej, dżem, warzywa w puszkach, konserwy 
rybne, konserwy mięsne. 

Środki czystości: 

proszek do prania, płyn do płukania, płyny czyszczące, płyn do mycia naczyń, mydło/żel 
myjący, szampon, pasta do zębów, szczoteczka do zębów. 



Odzież: 

Piotr: kurtka (zimowe) rozmiar: XXL, uwagi: krępy 

Obuwie:  

Piotr: kozaki/buty zimowe rozmiar: 43,  

Magda: adidasy rozmiar: 41,  

Paweł: adidasy rozmiar: 41,  

Julka: adidasy rozmiar: 40,  

Materiały szkolne: 

plecak  

Wyposażenie mieszkania: 

pościel 160x200, kołdra, pościel (poszwy, prześcieradło), koc, poduszka, ręczniki  

Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego:  

kuchenka  

Stara kuchenka zaczyna się psuć. 

Inne potrzeby materialne: 

opał węgiel, 1 tona  

Szczególne upominki: 

Monika: zestaw miseczek plastikowych 

Paweł: piłka nożna 

Julka: planszówki 

Piotr: puzzle 

Magda: słodycze 

 


