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Opis rodziny
Pani Zdzisława (47 l.) mieszkająca wraz z mężem Dominikiem (50 l.) wychowuje córkę
Magdę (12 l.)
Rodzina do niedawna radziła sobie dobrze, wychowała starsze dzieci, a w domu została tylko
najmłodsza Magda. Dziewczynka obciążona jest bogatym wachlarzem chorób m.in astmą
oskrzelową i tak jak mama epilepsją. Oprócz zmagania się z chorobami, kosztownymi
i utrudniającymi normalne życie, w rodzinie dokonała się swego rodzaju tragedia. Syn zginął
śmiercią tragiczną i od tego czasu nastąpił powrót pana Dominika do wyleczonego wcześniej
nałogu. Pani Zdzisława szukała ratunku, teraz sama korzysta z pomocy psychologa i jest
w trakcie załatwiania procedur prawnych umożliwiających jej uwolnienie się od męża. Jest
zdeterminowana, by ułatwić życie córce i sobie. Trudnością rodziny w próbie
usamodzielnienia i zmian jest fakt, że w gospodarstwie domowym po odliczeniu kosztów
utrzymania i leczenia pozostaje tylko 381 zł na jednego członka rodziny, a całkowity dochód
wynosi zaledwie 1600 złotych.
Pani Zdzisława jest bardzo zaradną i zorganizowaną osobą. Niegdyś pracowała jako ogrodnik,
lecz ze względu na chorobę- epilepsje z nieprzewidywalnymi napadami, mimo chęci nie może
znaleźć pracy. Interesuje się ekonomią i finansami. Marzy o cichym i spokojnym mieszkaniu,
a także dokłada wszelkich starań, by taki dom zapewnić dziecku i sobie. Jest dumna z córki,
którą uczy odpowiedzialności podczas opieki nad zwierzętami, które z resztą Magda bardzo
kocha.
Wśród najważniejszych potrzeb, pani Zdzisława wskazuje lodówkę z zamrażalką, gdyż stara
lodówka się psuje. Bardzo ważna dla rodziny jest też żywność i środki czystości.
Uwaga: dla zachowania anonimowości, imiona członków rodziny mogły zostać zmienione
Potrzeby rodziny
I ŻYWNOŚĆ TRWAŁA:
Podstawowe produkty żywnościowe: Herbata, Kasza, Cukier, Konserwy mięsne, Makaron,
Olej, Ryż, Mąka, Dżem
II ŚRODKI CZYSTOŚCI I ARTYKUŁY HIGIENICZNE
Potrzebne środki czystości: Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący,
Pasta do zębów, Płyny czyszczące, Szampon, Szczoteczka do zębów
III ODZIEŻ I OBUWIE
Zdzisława – kozaki zimowe rozmiar 38
V WYPOSAŻENIE MIESZKANIA:
Kołdra
VI BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO: Lodówka, psuje się a jest
to istotny sprzęt by przechowywać żywność.

VII. INNE POTRZEBY:
Kursy o finansach ekonomii, rozwijające zainteresowania pani Zdzisławy i pomocne
w lepszym zarządzaniu domem.
VIII SZCZEGÓLNE UPOMINKI:
Pani Zdzisława była bardzo skromna nie chciała nic, jednak po dłuższej rozmowie okazało
się, książka o kwiatach doniczkowych sprawiłaby jej dużo radości. Magda chciałby dostać
książkę Magiczne drzewo II część.
NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY:
Żywność
Lodówka
Środki chemiczne

Jest zawsze potrzebna, tym bardziej, że rodzina aby wykupić
leki często na niej oszczędza.
Do przechowywania żywności by ta się nie psuła.
Potrzebne do utrzymania czystości tym bardziej, że rodzina
pragnie odnowić mieszkanie, trochę je pomalować, wiec
będzie co sprzątać.

