SZLACHETNA PACZKA 2018
I Pani Hanna i jej wnuk Karol
1.Opis rodziny
Pani Hanna (65 l.) samotnie wychowuje swojego wnuka Karola (8 l.). Do niedawna z Panią Hanną mieszkał jej
syn, który samotnie wychowywał swojego syna. Matka chłopca od kilku lat nie utrzymywała z nimi kontaktu,
mimo że mieszka w tym samym mieście. Niestety nagła choroba doprowadziła do śmierci syna Pani Hanny trzy
miesiące temu. Po tej tragedii Pani Hanna została jedyną rodziną dla Karola i od razu podjęła walkę o
pozostanie opiekunem prawnym chłopca. Załatwienie wszystkich formalności wymaga wiele wysiłku i czasu dla
osoby w wieku Pani Hanny (65 l.). Przedłużające się formalności utrudniają dostęp do pomocy społecznej,
dlatego przez ostatnie miesiące Pani Hanna mogła liczyć jedynie na swoją emeryturę w wysokości 1200 zł, stąd
znalazła się w trudnej sytuacji materialnej.
Ponadto zbliża się zima, co oznacza dla Pani Hanny wysokie rachunki za ogrzewanie gazowe. Po odliczeniu
kosztów mieszkania oraz lekarstw (Pani Hanna choruje na nadciśnienie, a Karol boryka się z astmą) rodzinie
pozostaje ok. 600 zł. Pani Hanna po wielkiej tragedii, jaką była śmierć jej syna, od razu musiała podjąć walkę o
uzyskanie opieki nad swoim wnukiem, aby ten nie trafił do domu dziecka. Widać, że oboje bardzo się kochają i
nawzajem dają sobie siłę po tragedii, jaka ich spotkała. Mimo swojego wieku Pani Hanna jest bardzo zaradna.
Karol jest spokojnym i grzecznym chłopcem, bardzo lubi chodzić na basen, gdzie zabierał go tata. Wśród
najważniejszych potrzeb Pani Hanna wymienia pralkę, ponieważ stara jest zepsuta. Rodzina będzie również
wdzięczna za adidasy dla Karola i zimową kurtkę dla Pani Hanny.

2. Potrzeby rodziny: PRALKA
Odzież
Karol: spodnie dresowe / rozmiar: 140cm/sylwetka: lekko otyła
spodnie dresowe/rozmiar 146
kąpielówki i czepek na basen / rozmiar: 140cm/sylwetka: lekko otyła
bluza z kapturem/ rozmiar: 146cm/ sylwetka: lekko otyła
bluza z kapturem/ rozmiar 152
adidasy – do szkoły/rozmiar 34
P. Hanna: kurtka zimowa/ rozmiar: M – popielaty lub inne stonowane kolory/ sylwetka: średnia
adidasy/ rozmiar: 36/ nie białe i nie jaskrawe
Wyposażenie mieszkania
Kołdra 160/200 – 2szt.
Pościel 160/200 – 2szt.
Koc ciepły – 2 szt.
Poduszka/2szt
Ręczniki – duże, kąpielowe
Zestaw talerzy/zwykły - na co dzień
Specjalne upominki
Dla Karola: klocki Lego (straż pożarna lub policja) ; bramka do piłki nożnej
Pani Hanna – kosmetyki
Potrzeby, które nie są rzeczami
Pomoc w nauce Karolowi, ponieważ Pani Hanna jest osobą starszą i nie zawsze daje radę pomóc mu
w problemach w szkole np. w matematyce

Pani Halina
1.Opis rodziny

Pani Halina (92 l.) mieszka samotnie. Najbardziej doskwiera jej brak obecności innych ludzi. Regularnie
odwiedza ją pracownica PCK, od czasu do czasu ktoś z dalszej rodziny. Pani Halina nie jest w stanie sama wyjść z
domu ze względu na stan zdrowia - niedowidzi, niedosłyszy i często traci równowagę. Trudno jej też zadbać o
odpowiednie pożywienie ze względu na niewielkie środki finansowe, które ma do dyspozycji w ciągu miesiąca.
Czasem prosi o pomoc sąsiadkę, ale nie chce korzystać często z pomocy innych. W rozmowie powtarza, że
zawsze starała się radzić sobie pomimo przeciwności i ta determinacja jej nie opuściła. Pani Halina utrzymuje
się z najniższej emerytury. Po odliczeniu kosztów utrzymania i leczenia – przyjmuje na stałe kilka leków, na życie
zostaje jej ok. 400zł . Mimo trudności zdrowotnych stara się każdego dnia dbać o swoje otoczenie. Jej
mieszkanie jest bardzo zadbane. Pani Halina troszczy się o każdy przedmiot. Wzbudza podziw tym, że potrafi
celebrować takie czynności, jak mycie wazonu, czy wycieranie kurzu z półki. Dzieli się też mądrością zdobytą
przez lata, pokazując, że najważniejsze w życiu są relacje z innymi ludźmi. Pani Halina niechętnie prosi o
cokolwiek. Wśród najważniejszych potrzeb wymienia koc, pod którym mogłaby spać. Będzie również bardzo
wdzięczna za żywność i środki czystości.

2. Potrzeby rodziny
Odzież
spodnie dresowe/ wzrost 150 cm/ rozmiar -S/M /kolor ciemny
ciepła bluzka z długim rękawem/wzrost 150 cm – rozmiar S/M
ciepły szlafrok/ wzrost 150 cm/rozmiar S/M
piżama – dwuczęściowa – rozmiar S/M
kozaki krótkie/botki – rozmiar 36
Wyposażenie mieszkania
Kołdra 160X200
Pościel 160x200
Prześcieradła bawełniane na wersalkę 160X200
Koc cienki i delikatny – służący w zimie jako prześcieradło
Koc gruby i ciepły
Poduszka
Czajnik/zwykły – na kuchenkę gazową, mały
Dywan 2 x 3,5m – w stonowanych kolorach
Specjalne upominki
Mała choinka/sztuczna + ozdoby na tę choinkę

Żywność trwała – dla obu rodzin:
Herbata czarna
Kakao
Herbata owocowa
Płatki śniadaniowe
Sok malinowy/syrop
Słodycze
Kawa rozpuszczalna
Kakao
Kawa do parzenia
Galaretka, budyń
Cukier
Konserwy mięsne
Konserwy rybne
Warzywa w puszkach
Makaron biały
Olej
Ryż
Dżem
Gorące kubki „Zupa gulaszowa”

Środki czystości: proszek do prania
płyn do płukania
płyn do mycia naczyń
pasta do zębów
szampon
mydło/żele do mycia
środki czyszczące

