
 

Z inicjatywy rodziców i uczniów naszej szkoły postanowiliśmy wziąć udział w tegorocznej 

akcji szlachetna paczka. Wszystkich, którzy mogą i chcą pomóc prosimy do zapoznania się 

historią i potrzebami wybranych rodzin. PAMIĘTAJCIE przyniesione przez Was 

artykuły musimy dostarczyć do organizatorów akcji 12 i 13 grudnia, prosimy więc 

składajcie artykuły żywnościowe, środki czystości oraz ubrania u swoich 

wychowawców do piątku 11 grudnia. 

 Wszystkim, którzy zaangażują się i pomogą serdecznie dziękujemy. 
 

Kod rodziny: SLA- 1697- 524881  

1. PRZEDSTAWIENIE RODZINY: 

Pani Hanna (36 l.) samotnie wychowuje dwóch synów: 
siedmioletniego Mateusza i rocznego Fabiana.  

2. HISTORIA RODZINY: 

Problemy w rodzinie zaczęły się, kiedy partner pani Hanny odszedł 

zostawiając ją samą z dziećmi. Całe utrzymanie domu i rodziny 

spadło na jej barki. Aktualnie kobieta wychowuje synów i stara się 
zapewnić im spokojne dzieciństwo. W chwili obecnej rodzina 

utrzymuje się jedynie ze środków z funduszu alimentacyjnego oraz 

z zasiłku rodzinnego. Po odliczeniu kosztów utrzymania mieszkania 

miesięcznie pozostaje 169 zł na jednego członka rodziny. Rodzina 
żyje w bardzo skromnych warunkach, oszczędzając na wszystkim, 

na czym się da.  

3. PIĘKNO RODZINY: 

Życie pani Hanny skupia się wokół Mateusza i Fabianka oraz na 
wypełnianiu codziennych obowiązków. Szczęściem dla rodziny są 

więzi jakie ich łączą. Chłopcy są bardzo zżyci ze swoją kochaną 

mamą. Pani Hanna bardzo chciałaby móc pracować, aby poprawić 

byt swoim pociechom. Czeka jedynie aż Fabian podrośnie na tyle, 
aby mogła posłać go do przedszkola.  



4. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY RODZINY 

Pani Hanna w swoich najważniejszych potrzebach wymienia opał. 

Martwi się, że nie będzie mogła ogrzać mieszkania, gdy nadejdą 

mroźne dni. Przydadzą się też ubrania dla dzieci na zimę, gdyż 

zakup ubrań to spory wydatek dla samotnej matki. Rodzina będzie 
wdzięczna za 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, Kawa, Makaron, Olej, Konserwy rybne, Ryż, 

Mąka, Dżem  
Produkty dla niemowląt: kaszki mleczno-ryżowe  

Inne: krem czekoladowy do smarowania pieczywa, mleko UHT  

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  

Artykuły dziecięce: pieluszki do 25 kg, chusteczki nawilżające  

III ODZIEŻ I OBUWIE 

 

ODZIEŻ  

Lp Imię 
Rodzaj 

(letnie/zimowe/ 

przejściowe) 

Kategoria (bluzka, 
spodnie, kurtka itp.) 

Rozmiar Sylwetka  

1 Mateusz przejściowe sweter, spodnie 130   szczupła  

2 Mateusz zimowe kurtka 134   szczupła  

3 Fabian zimowe spodnie 80/84   

4 Fabian  body, rajstopy 80,84   

5 Hanna zimowe kurtka 164/ L 
  Normalna 
 

 

 

 

OBUWIE  



Lp Imię 
Rodzaj (letnie / zimowe 

/ przejściowe) 

Kategoria (klapki, 

tenisówki, kozaki itp.) 
Rozmiar  

1 Mateusz zimowe trapery    32  

2 Fabian przejściowe obuwie sportowe    22  

3 Hanna zimowe Kozaki      37  

 

IV Materiały szkolne: 

Zeszyty, Farbki, Papier kolorowy, Plecak, Bloki, Klej, Nożyczki, 

Przybory do pisania, Kredki, Plastelina, Piórnik  

V Wyposażenie mieszkania: 

Ręczniki, Pościel, Poduszka  

Inne: poduszka x 3  
 

VI Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego:  

patelnia większa, ponieważ pani Hanna nie posiada takiego 

naczynia.  

VII. INNE POTRZEBY: 

węgiel w workach  

VIII Szczególne upominki: 

Mateusz marzy o helikopterze na sterowanie, natomiast pani Hanna 
prosi o kosmetyki lub wodę toaletową (słodki zapach). Dla Fabiana 

mama poprosiła o zabawkę edukacyjną (1,5 roku).  

Najważniejsze potrzeby: 

Węgiel Ponieważ rodzinę nie stać na zakup drogiego opału. 

Ubrania 
Dzieci wyrastają ze swoich ubrań, a dla pani Hanny to 

duży wydatek. 

Środki 

czystości 

W mieszkaniu pani Hanna lubi mieć czysto, a zakup 

środków to również spory wydatek. 



Kod rodziny: SLA – 1697 - 408083 

PRZEDSTAWIENIE RODZINY: 

Pani Agnieszka (32 l.) wraz z mężem Andrzejem (43 l.) wychowują 

piątkę wspaniałych dzieci: Magdalenę (16 l.), Andżelikę (14 l.), 

Weronikę (13 l.), Jessicę (10 l.) oraz Adrianka (2 l.)  

PIĘKNO RODZINY: 

Pomimo przeciwności losu rodzina jest mocno ze sobą związana. 

Rodzice zgodnie powtarzają, że ich największym szczęściem w 

życiu są wspaniałe dzieci. Dużą wagę przykładają do tego, żeby 
uczyły się i zdobyły zawód, który pozwoli im na lepsze życie. Pan 

Andrzej jest mocno zdeterminowany, żeby zapewnić córkom jak 

najlepsze warunki. To dla nich podejmuje każdą pracę, która może 

przynieść jakiś dochód. Rodzice marzą również o tym, aby ich 
niepełnosprawny syn mógł być w przyszłości samodzielny.  

NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY RODZINY

Żywność trwała: 

Podstawowe produkty żywnościowe: Herbata, Kasza, Cukier, 

Konserwy mięsne, Kawa, Makaron, Olej, Konserwy rybne, Ryż, 
Mąka, Dżem, Warzywa w puszkach  

Inne: Dzieci marzą o słodyczach.  

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  

Artykuły dziecięce: Pieluchy 11-25kg  

 

Wyposażenie mieszkania: 

Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel, Poduszka  

Inne: firanki do okien (wysokość ok. 140cm, długość pokoju 3m)  



ODZIEŻ I OBUWIE 

 

 

ODZIEŻ  

Lp Imię 

Rodzaj 

(letnie/zimowe/ 

przejściowe) 

Kategoria (bluzka, 

spodnie, kurtka itp.) 
Rozmiar Sylwetka  

1 Agnieszka zimowa kurtka S szczupła  

2 Magdalena zimowa kurtka S szczupła  

3 Andżelika zimowa kurtka S/M normalna  

4 Weronika zimowa kurtka S szczupła  

5 Jessica zimowa kurtka 146cm szczupła  

6 Adrian zimowa kurtka 100cm   

7 Andrzej zimowa kurtka L normalna  

 

 

 

OBUWIE  

Lp Imię 
Rodzaj (letnie / zimowe / 

przejściowe) 

Kategoria (klapki, 

tenisówki, kozaki itp.) 
Rozmiar  

1 Agnieszka zimowe buty bez obcasów 36  

2 Magdalena zimowe buty bez obcasów 37  

3 Andżelika zimowe buty bez obcasów 37  

4 Weronka zimowe buty bez obcasów 36  

5 Jessica zimowe buty bez obcasów 34  

6 Adrian zimowe traperki 21  

7 Andrzej zimowe trapery 40  

Materiały szkolne: 

Zeszyty, Farbki, Papier kolorowy, Plecak, Bloki, Klej, Nożyczki, 

Przybory do pisania, Kredki, Plastelina, Piórnik  

 

Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego:  

blender do miksowania potraw dla Adriana, grzałka do pralki, 

ponieważ stara się zepsuła, patelnia.  

INNE POTRZEBY: 

węgiel, żeby ogrzać mieszkanie podczas zimowych dni rzeczy do 

remontu farby, wykładzina - potrzebne do remontu.  



Szczególne upominki: 

Pani Agnieszka prosi o wodę perfumowaną, natomiast pan Andrzej 

chciałby golarkę i kosmetyki po goleniu. Magda, Andżelika, 

Weronika - kosmetyki, Jessica marzy o zabawce stadnina koni.  

 

 


