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Kod rodziny
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Opis rodziny

Pani Henryka (54 l.) od 7 lat, od śmierci męża, samotnie opiekuje się córką Karoliną (22 l.) i wnuczką Natalią (13 l.).

Główną przyczyną trudnej sytuacji rodziny jest ciężka niepełnosprawność Karoliny - od urodzenia choruje ona na porażenie 
mózgowe a od 10 roku życia również na padaczkę. Pani Henryka nie może podjąć żadnej stałej pracy, ponieważ całą dobę 
musi być w pogotowiu w związku z możliwością wystąpienia ataku u córki. Oprócz niej ma pod opieką także wnuczkę, której 
mama, druga córka Pani Henryki, zmarła w tym roku.

Jedynymi źródłami utrzymania rodziny są zasiłek pielęgnacyjny z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną i dodatek od 
państwa za pełnienie funkcji rodziny zastępczej dla Natalii - łączny dochód rodziny po odliczeniu kosztów mieszkania i 
lekarstw to niecałe 1500 złotych (490 zł na osobę), jednak znaczną jego część pochłaniają koszty rehabilitacji Karoliny. Tym, 
co zostanie, Pani Henryka gospodaruje mądrze i ostrożnie, robiąc wszystko aby nie wpaść w kolejne zadłużenie - jednak 
szczególnie miesiące zimowe, zakup opału i ciepłego obuwia dla dziewczynek sprawiają, że mimo całej swojej pogody ducha 
Pani Henryka nie może przestać się martwić. Kobiety pomagają sobie jak mogą i walczą o lepszy los z uśmiechem i wiarą. 
Karolina uczęszcza do szkoły specjalnej, uczestniczy w kursach i szkoleniach, aby jak zyskać jak najwięcej możliwości 
podjęcia pracy w przyszłości. Razem z mamą od wczesnego dzieciństwa codziennie ćwiczy i chodzi na rehabilitację, a dzięki 
swojemu zawzięciu i woli walki z losem udało jej się choć trochę wygrać z chorobą - ma częściowo sprawne ręce, bez 
problemu się komunikuje, może nawet wykonywać pewne drobne prace w domu. Pani Henryka bardzo troszczy się o obie 
dziewczynki, zarówno o ich dobrostan jak i siłę, samozaparcie i pogodę ducha. Bardzo dba także o mieszkanie, mimo 
nienajlepszych warunków jest w nim schludno i panuje ciepła atmosfera - jednak mimo zabiegów Pani Henryki panuje w nim 
wilgoć i wiele sprzętów i mebli nadaje się do wymiany.

Zapytana o to, co sprawia największy problem, Pani Henryka odpowiada, że najbardziej brakuje im miejsca do spania - 
obecnie Karolina śpi na małym łóżku, Pani Henryka z wnuczką na starym zapadniętym tapczanie, a czasem Natalia, aby 
pozwolić babci nacieszyć się choć odrobiną spokoju, śpi na złączonych pufach. Mimo takiej sytuacji Pani Henryka wiele razy 
zaznacza, iż nie chciałaby prosić o tak wiele jak nowe łóżko, rozumie, że to duży wydatek i doceni każdą ofiarowaną im 
pomoc. W drugiej kolejności jako najpotrzebniejsze rzeczy wymienia ciepłą zimową odzież, na której zakup nie może sobie 
pozwolić, a której zarówno jej, jak i dziewczynkom brakuje. Wśród najbardziej potrzebnych rzeczy Pani Henryka wymienia 
również żywność - której, co prawda, raczej nie brakuje, ale nieśmiało przyznaje, że gdyby udało się oszczędzić jakieś 
pieniądze na jej zakupie, to mogłaby je przeznaczyć na inne wydatki - jak np. spłatę zadłużenia powstałego w wyniku opłat 
za ogrzewanie z poprzedniej zimy.

Uwaga: dla zachowania anonimowości, imiona członków rodziny mogły zostać zmienione.
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POTRZEBY RODZINY

1. Żywność trwała:

Podstawowe produkty żywnościowe: Herbata, Kawa, Makaron, Mąka, Cukier, Olej, Dżem, Warzywa w puszkach

2. Środki czystości

Potrzebne środki czystości: Proszek do prania, Pasta do zębów, Szczoteczka do zębów

3. Odzież i obuwie

Odzież

lp Płeć Rodzaj

(letnia/zimowa/
przejściowa)

Kategoria

(bluzka,spodnie,kurtka itp)

Rozmiar Typ budowy

OdzieżOdzieżOdzież

1. K zimowa kurtka (ulubione kolory to biały, 
czarny, niebieski)

150 cm szczupła

2. K zimowa kurtka 165cm/XL krępa

3. K przejściowe dresy 150 cm szczupła

4. K letnie ładna sukienka na bal VI klasistów 150 cm szczupła

ObuwieObuwieObuwie

5. K zimowe kozaki 40

4. Pomoce szkolne:

Kredki, Plecak

Inne: książki: j. polski - ćwiczenia "Między nami" do 6 klasy; przyroda - ćwiczenia "Tajemnice przyrody" do 6 klasy; cyrkiel

5. Wyposażenie mieszkania:

Kołdra, Pościel, Ręczniki

6. Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego: 

łóżko lub kanapa lub rozkładane fotele 

7. Szczególne upominki:

rurki dla Natalii, filmy Bollywood dla P. Henryki, upominek dla Karoliny

8. Najważniejsze potrzeby:

łóżko/wersalka, żywność; odzież 

KONTAKT

Ubrania, pieniądze czy inne rzeczy, które chcielibyście przekazać rodzinie zbieramy do 4.12.2013 w biurze Rocket Studio w 
STARTERZE p.II pok. 2.30

w razie dodatkowych pytań dzwońcie pod nr 514 800 878

DZIĘKUJEMY ZA POMOC :-)
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