
 
 
 

Już po raz drugi zdecydowaliśmy się na udział w akcji Szlachetna Paczka, w tym roku swoja opieką chcemy 
otoczyd dwie rodziny. Wybraliśmy rodziny wielodzietne z uwagi na bliski nam los dzieci oraz zgłoszone  przez rodziny 
listy potrzeb. Wierzymy, że dzięki naszemu wspólnemu  zaangażowaniu uda nam się uszczęśliwid  obie rodziny i 
sprawid by w tym roku miały one wyjątkowe święta.  Ofiarowane rzeczy prosimy o  składanie  w MDK-u  w sali nr 8 
do dnia 11 grudnia. Prosimy o zapoznanie się z historiami obu rodzin i z ich potrzebami.  
Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji! 
 
Rodzina nr 1 - kod LBU-1632-504699 

Pani Weronika (46 l.) jest samotna matką dzieci: Andrzeja (20 l.), Romana (16 l.), Mariana (15 l.), Roberta (13 
l.) i Zosi (3 l.). Wszystkie dzieci są z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Sytuacja rodziny uległa 
pogorszeniu, gdy urodził się ich najmłodszy syn Robert. Okazało się, że w wyniku mózgowego porażenia dziecięcego 
u chłopca wystąpiła spastycznośd i niedowład nóg. W późniejszym czasie stwierdzono też niepełnosprawnośd 
umysłową w stopniu znacznym. Chłopiec jest jednak bardzo pogodny i radosny. Jest to zasługa pani Weroniki, która 
potrafi stworzyd w domu ciepłą i rodzinną atmosferę. Sytuacja rodziny skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy kilka 
miesięcy temu mąż pani Weroniki trafił do zakładu karnego. Będzie tam przebywał jeszcze ponad rok. Pani Weronika 
została sama i zmuszona jest wykonywad samodzielnie wszystkie obowiązki domowe. Oprócz tego, opieka nad 
chorym synkiem i małą córeczką wymaga ogromnego zaangażowania i sporych nakładów finansowych. Aby ratowad 
sytuację finansową rodziny, najstarszy syn podjął pracę. Pani Weronika musiała też zrezygnowad częściowo  
z odpłatnej rehabilitacji synka. W tej chwili dochody rodziny wynoszą łącznie 3806 zł. Po odliczeniu kosztów 
utrzymania mieszkania i leczenia synka, pozostaje 444 zł na jedną osobę miesięcznie. Mimo trudnej sytuacji 
finansowej i mieszkaniowej, pani Weronika wierzy, że wszystko się jakoś ułoży, gdy mąż wróci do domu. Nie czeka 
jednak bezczynnie, tylko szuka pomocy w różnych instytucjach i stowarzyszeniach. Najważniejsze jest bowiem dla 
niej zdrowie i szczęście dzieci. Wierzy też, że specjalistyczna rehabilitacja synka sprawi, że stanie się on bardziej 
samodzielny. Starsi chłopcy bardzo pomagają mamie. Próbują nawet samodzielnie remontowad dom i budynki 
gospodarcze. Największym marzeniem wszystkich domowników jest rozbudowa domu i wybudowanie dodatkowego, 
specjalnego pokoju, który będzie dostosowany do potrzeb i możliwości Roberta. 
 
Potrzeby rodziny : 

Żywność   
trwała 

Środki czystości Artykuły 
dziecięce 

Wyposażenie  
mieszkania 

Kurtki 
Zimowe 

Obuwie  
zimowe 

herbata 
cukier 
konserwy- 
mięsne, rybne 
kawa 
makaron 
olej 
ryż, kasza 
warzywa 
 w puszkach 

Proszek do prania 
Płyny do mycia naczyo 
Mydło/żele myjące 
Szampon 
Pasta do zębów 
Płyny czyszczące 
Szczoteczki do zębów 

Pieluszki dla Roberta  
Rozmiar -2 dla dzieci l 
Lub S – dla dorosłych. 
Środki do pielęgnacji  
skóry.  
 

Pościel-ze względu  
na chorobę chłopca 
musi byd często  
prana i zużywa się. 
ręczniki,  
kołdra,  
poduszka  
 

Zosia: 
110cm 
Chłopcy: 
128 cm 
172 cm 
172 cm 
176 cm 
Dzieci są  
szczupłe 

Trzewiki/kozaki 
Rozmiary: 
Zosia: 24-25 
Chłopcy:  
30 
43 
44 
44 
 

 

Brakujące sprzęty: Meble kuchenne - te aktualne są stare i bardzo zniszczone. Rodzinie bardzo nam brakuje 
niektórych naczyo. Specjalne upominki:  Robert marzy o sterowanym samochodzie. Starsi chłopcy, tak jak ich 
rówieśnicy, marzą o tabletach lub smartfonach (nawet używanych). Dzieci boją się, że w tym roku nie będzie 
prezentów… dzieci młodsze marzą o zabawkach… 

W razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt Jadwiga Sokulska 507161842 


