Rodzina o kodzie MAZ-3023-580647

1. Opis rodziny
Pani Barbara (34 l.) samotnie wychowuje cztery córki – Kasię (14 l.), Agnieszkę (12 l.), Zosię (10 l.)
oraz niepełnosprawną Alę (2 l.). Rodzina uciekła z rodzinnych stron od męża alkoholika i narkomana,
przez którego rodzina doświadczała przemocy domowej. Teraz pani Barbara wraz córkami mieszka w
wynajmowanym mieszkaniu i wreszcie powoli odzyskują spokój. Znaczną część dochodów rodziny zabiera
wynajem mieszkania wraz z kosztami utrzymania. Na cały miesiąc zostaje im ok. 332 zł na osobę.
Z powodu wielu okropności, jakich doświadczyła pani Barbara i jej dzieci, rodzina postanowiła uwolnić się
od toksycznego środowiska i zmienić otoczenie na zupełnie nieznane sobie miejsce (tu, w naszej okolicy).
Aby zapomnieć o przeszłości uczęszczają na terapię psychologiczną.

2. Potrzeby rodziny
Dzieci śpią na materacach na podłodze, bo rodziny nie stać zna zakup mebli.
Najważniejszą potrzebą jest łóżko piętrowe dla córek, aby nie musiały spać na podłodze na materacach.
Nie musi być nowe - dodaje pani Barbara. Przydałyby się również obuwie i odzież oraz przybory szkolne
(potrzeby przy czwórce dzieci są ogromne, ciągle ich brakuje).

- Żywność trwała:
Jakich produktów żywnościowych
potrzebuje rodzina:

Herbata, Kasza, Cukier, Makaron, Olej, Ryż, Mąka, Dżem (głównie
dżemy truskawkowe), Warzywa w puszkach

Inne produkty żywnościowe

kasza gryczana

- Środki czystości
Jakich środków czystości
potrzebuje rodzina:

proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żel myjący,
pasta do zębów, płyny czyszczące, szampon, szczoteczki do
zębów

- Odzież
Kasia
Kategoria
Rozmiar:
Sylwetka:

Najbardziej potrzebne spodnie jeansowe, ale także inna odzież
38
delikatnie grubsza

Agnieszka
Kategoria:
Rozmiar:
Sylwetka:

spodnie jeansowe
164 cm
szczupła

Zosia

Kategoria:
Rozmiar:
Sylwetka:

spodnie jeansowe
154 cm
normalna

- Obuwie
Kasia
Rodzaj obuwia:
Kategoria:
Rozmiar:

zimowe
trapery
40

Agnieszka
Rodzaj obuwia:

zimowe

Kategoria:

trapery

Rozmiar:

38

- Pomoce szkolne
Jakich pomocy szkolnych
potrzebuje rodzina?

Wszystkie dziewczynki uwielbiają zajęcia plastyczne;
najbardziej potrzebne są: zeszyty, farbki, papier kolorowy,
plecak, bloki, klej, kredki, piórnik

Inne:

plecak 1 szt., flamastry zakreślacze

- Wyposażenie mieszkania
Jakiego wyposażenia
mieszkania potrzebuje rodzina:

kołdra, koc, poduszka

Inne:

kołdra pojedyncza 3 szt. i poduszka 3 szt., poszewki na kołdrę i
poduszki

Brakujące sprzęty:

łóżko piętrowe i kanapa jednoosobowa, nie muszą być nowe.

- Specjalne upominki
Pani Barbara kosmetyki,
Kasia kosmetyki szczególnie tonik do twarzy marki UNDER20,
Agnieszka torba sportowa adidasa,
Zosia sprytna plastelina w kolorze fioletowym,
Ala maskotka z filmu Masza i Niedźwiedź.
Potrzeby, które nie są rzeczami
pomoc psychologiczna

