Szlachetna Paczka - opis rodziny wybranej w ZSOI nr 2
Pani Basia (59 l.) i Pan Tadeusz (64 l.) to małżeństwo, które razem
stawia czoła codzienności.
Pan Tadeusz dzielnie opiekuje się swoją żoną Basią, która w 1993 roku przeszła
udar mózgu. Skutkiem tego było lewostronne sparaliżowanie ciała i konieczność
poruszania się na wózku. Z konieczności opieki nad chorą żoną Pan Tadeusz
przestał pracować. U Pani Barbary wykryto również padaczkę i torbielowatość
nerek, przez co wymaga stałej opieki i dializ trzy razy w tygodniu. Dorosła córka
niestety nie jest obecna w życiu rodziców, co jest również dla nich bolesne.
Trudnością są także finanse. Źródłem dochodów są świadczenia socjalne (847
zł), które po odjęciu kosztów utrzymania oraz wydatków na leki (653 zł)
opiewają miesięcznie na kwotę 97 zł/os. Środki te muszą starczyć na żywność
oraz dojazdy na dializy.
Życie Pana Tadeusza skupia się przede wszystkim na opiece nad żoną. Pani
Basia mimo ciężkiego stanu zdrowia uczestniczy w terapiach zajęciowych
organizowanych przez szpital, na których może doskonalić sztukę haftowania.
Wyroby wykonane podczas zajęć sprzedawane są w szpitalnym kiosku.
Najważniejszą potrzebą, jaką wskazuje Rodzina, są poduszki, które w znaczny
sposób polepszą komfort życia Pani Basi. Oprócz tego potrzebne są buty dla
Pana Tadeusza i środki czystości, na zakup których nie mogą sobie pozwolić.

Uwaga! Pani Barbara ma dietę nerkowo-wątrobowa (bez
orzechów i dużej zawartości potasu).
Żywność trwała
1.Płatki kukurydziane
2.Płatki owsiane
3. Musli
4.Herbata czarna
5. Kawa mielona
7. Miód
8. Sok w butelce - malinowy
9. Brzoskwinie w puszce
11. Dżemy – różne rodzaje
12. Kisiel błyskawiczny (różne smaki)
13. Barszcz czerwony – gorący kubek, w torebce - Winiary
15. Kasza jęczmienna
16. Ryż
17. Cukier
18. Makaron (muszelki, wstążki, krajanka, inne)
19. Olej

Puszki:
1. Golonka
2. Mielonka luksusowa
3. Szyneczka z kurcząt
Nabiał
1. Ser żółty – pakowany próżniowo
3. Serki białe (takie jak Almette lub Piątnica)
4. Masło (proszę dostarczyć w ostatnich dniach akcji)
Wędliny pakowane próżniowo:
1.Szynka drobiowa
Środki czystości:
1. Proszek do prania
2. Płyn do mycia naczyń
4. Mydło w kostce
5. Pasta do zębów
6. Płyny czyszczące – do szyb, podłóg, kuchni
Słodycze
1. Czekolady nadziewane
3. Wafelki familijne (kakaowe, śmietankowe)
Odzież
Pan Tadeusz: buty zimowe – rozmiar 40
skarpetki – rozmiar 40
bokserki – S lub M (dla szczupłego mężczyzny)
Wyposażenie mieszkania:
1.kołdra (160 x 200)
2. 2 poduszki - Silikonowe 80 x40 cm
3.koc
4.ręczniki
5. pościel standardowa: 180x200 cm – 2 sztuki
6. prześcieradła – duże, flanelowe, bez gumki
7. żarówki energooszczędne – z dużym gwintem
8. żyrandol (nieduży) – zakup: nauczyciele ZSOI 2
Leki
1.Wapno- Calperos
Świąteczny upominek: Pani Barbara- róż Bourjois (16 Rose Coup de Foudre),
biała mulina do haftu

