
SZLACHETNA PACZKA!!! 

RAZEM ZMIENIAMY ŚWIĘTA NA LEPSZE!!!! 

 

Pani Anna (28 l.) mieszka w malutkim mieszkaniu wraz z babcią Emilią (69 l.), córką Zosią              

(8 l.) oraz trójką dzieci brata, nad którymi sprawuje opiekę - Michałem (7 l.), Piotrusiem ( 5 l.) i Martynką 

(1 rok).  

Pani Ania wychowuje czworo dzieci: jedno własne i troje brata stryjecznego. Ojciec dzieci przebywa 

w areszcie, a matce zostały odebrane prawa rodzicielskie, gdyż nadużywała alkoholu i narkotyków, przez co 

w konsekwencji zaniedbywała dzieci.  

Sumienie Pani Ani nie pozwoliło na umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczej, dlatego wzięła je 

pod swoją opiekę. Niestety by móc opiekować się czwórką dzieci i chorą babcią musiała przerwać pracę. Stara 

się o zostanie rodziną zastępczą dla dzieci. Niestety dopóki sąd nie przyzna jej prawnej opieki, nie może 

otrzymać świadczeń dzieci. Utrzymują się jedynie z emerytury babci oraz alimentów na córkę, co łącznie 

wynosi 1796 zł. Po odliczeniu wydatków mieszkaniowych i leków babci pozostaje jedyne 174 zł na osobę.  

Pani Ania cieszy się z podjętej przez siebie decyzji, wierzy, że wszystko się ułoży. Marzy, by zabrać 

dzieci gdzieś na wspólną wycieczkę, by mogły beztrosko spędzić czas. Na razie stara im się poświęcać dużo 

czasu i uwagi, dużo spacerują i bawią się na świeżym powietrzu. 

 

 

Łóżko piętrowe - dzieci śpią na podłodze na materacach! 

Środki czystości  - to duży wydatek dla rodziny przyda się: proszek do prania, płyn do mycia naczyń, 

mydło/żel myjący, pasta do zębów, płyny czyszczące, szampon, szampon dla dzieci  szczoteczki do zębów. 

Żywność - Czasami jej brakuje przyda się: herbata, kasza, cukier, konserwy mięsne, kawa, makaron, olej, 

konserwy rybne, ryż, mąka, dżem, warzywa w puszkach itp. 

Produkty dla niemowląt: mleko, soczki, kaszki, obiadki, syropy owocowe, płatki oraz  pieluszki 

jednorazowe (rozmiar 5). 

Odzież  

Damska rozmiar XXL oraz S/M, obuwie 39 (przydałyby się kapcie i kozaki); 

Dziecięca: 

Dziewczęca rozmiar 122/128 obuwie 33/34 

Chłopięca rozmiar 122/128 oraz 116/122 obuwie 29 i 28 

Niemowlęca rozmiar 92/98 obuwie 10/11 

Pomoce szkolne - Zeszyty, Farbki, Papier kolorowy, Plecak, Bloki, Klej, Nożyczki, Przybory do pisania, 

Kredki, Plastelina, Piórnik; 

Wyposażenie mieszkania - Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel, Poduszka  

Brakujące sprzęty: Amerykanka oraz łóżko piętrowe, czajnik elektryczny 

Specjalne upominki : 

 Dzieci proszą o gry planszowe i zabawki, nie mają ich zbyt wiele.  

Pani Emilia i Pani Anna ucieszyłyby się z kobiecej literatury. 

 

Wszystkie potrzebne rzeczy prosimy przynosić do do p. Ilony (sala 313) lub do 

p. Ali (sala 314) lub p. Moniki (sala159). 

 


