
Rodzina 5 osobowa. 

Głową rodziny jest pan Jacek (45) mąż pani Małgorzaty (43). Wychowują oni wspólnie 3 swoich 

dzieci: Krystiana (19), Mateusza (14) oraz Marka (7). Rodzina mieszka w małym dwupokojowym 

mieszkaniu kwaterunkowym. Kochają zwierzęta, dlatego mają psa, kota oraz dwa kociaki. Pan Jacek 

zawodowo kierowca aut powyżej 3,5 tony 1,5 miesiąca temu stracił pracę z powodu dopatrzenia się 

w jego firmie braku pozytywnego zdania egzaminu z kwalifikacji zawodowych. Żona pana Jacka, pani 

Małgorzata 7 lat temu miała operowanego oponiaka w głowie i czasami sama potrzebuje pomocy. 

Aktualnie dorywczo pracuje w Centrum Integracji Społecznej jako pomoc w przedszkolu. Mają trzech 

synów, najmłodszy 7-letni Marek ma podejrzenie autyzmu (czekają na komisję lekarską), dlatego 

rodzice dużo uwagi poświęcają najmłodszemu dziecku wprowadzając mu m.in. dietę bezglutenową, 

która jest droga dla rodziny. Bardzo miła i przyjazna rodzina, która potrzebuje pomocy ze względu na 

sytuację w jakiej się znalazła. 

Ludzie Ci są bardzo uczuciowi i skromni. Pan Jacek podczas naszej rozmowy wielokrotnie podkreślał, 

że nie potrzebuje wiele, ponieważ on sam chce zarobić pieniądze dla swojej rodziny, tylko aktualnie 

musi rozwiązać problem kwalifikacji zawodowych. Rodzina pomimo wsparcia finansowego od 

Państwa przez wysokie opłaty i wiele wydatków nie może pozwolić sobie na zakup wszystkich 

produktów i środków potrzebnych do normalnego funkcjonowania. Najważniejsze potrzeby dla 

rodziny to odzież oraz obuwie dla starszych dzieci na zimę. Chcieliby również wymienić swoją starą 

zarwaną wersalkę, ale dobro dzieci jest dla nich priorytetowe. 

Najważniejsze potrzeby: 
- Obuwie zimowe oraz kurtki zimowe dla starszych dzieci 
- Łóżko dla rodziców. 
- Żywność trwała: Herbata, Kasza, Cukier, Konserwy mięsne, Kawa, Makaron, Olej, Konserwy rybne, 
Ryż, Mąka, Dżem, Warzywa w puszkach, produkty bezglutenowe 
- Środki czystości: Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Pasta do zębów, Płyny czyszczące 
- Pomoce szkolne: Zeszyty, Farbki, Bloki, Klej, Nożyczki, Przybory do pisania, Kredki, Plastelina 
- Wyposażenie mieszkania: Ręczniki, Sofa 
- Specjalne upominki: Krystian- rękawice bramkarskie rozm. 10, Mateusz - gra komputerowa, Marek - 
fascynuje się Star Wars oraz Angry Birds, dla p. Małgorzaty i p. Jacka zestaw garnków. 
- Odzież: Mateusz 

Rodzaj odzieży: zimowe 

Kategoria: kurtka 
Rozmiar: 170cm 

Sylwetka: szczupła 

Uwagi: kolor ciemny 
 Krystian 

Rodzaj odzieży: zimowe 
Kategoria: kurtka 

Rozmiar: 180 

Sylwetka: szczupła 
Uwagi: kolor ciemny 

- Obuwie Mateusz 

Rodzaj obuwia: zimowe 
Kategoria: obuwie zimowe 

Rozmiar: 42 

Uwagi: 
Krystian 

Rodzaj obuwia: zimowe 
Kategoria: obuwie zimowe 

Rozmiar: 44 

 


