
Opis rodziny. 
 
Pani Julia (35 l.) i pan Franek (37 l.) wspólnie wychowują trójkę dzieci: Dagmarę (13 l.), Darka (12 l.) i 

Sebastiana (4 l.) 
Na co dzień Pani Julia zajmuje się dziećmi. Pracę zawodową podejmuje więc obecnie tylko Pan Franek, 

który jako dekarz zarabia ok. 1250 złotych - po odjęciu kosztów utrzymania, na życie pozostaje ok. 280 złotych 
na jednego członka rodziny. Kwota ta często nie jest wystarczająca na zaspokojenie podstawowych potrzeb 
rodziny, a dochodzą do tego jeszcze inne wydatki np. szkolne. 

Pani Julia próbując zmienić sytuację rodziny, od września rozpoczęła roczne studium, w celu 
podniesienia własnych kwalifikacji. Ma nadzieję, że przekwalifikowanie się pozwoli jej znaleźć, po ukończeniu 
szkoły, pracę. Dla Pani Julii wykształcenie jest bardzo ważne, codziennie poświęca starszym dzieciom na naukę 
bardzo dużo czasu. Sebastian natomiast spędza wolny czas z tatą podczas prac przydomowych. 

Rodzina najbardziej potrzebuje żywności i środków czystości. Pani Julia byłaby również wdzięczna za 
pościel. 

 
Uwaga: dla zachowania anonimowości, imiona członków rodziny mogły zostać zmienione. 

 
Potrzeby rodziny. 
 
Żywność trwała: 
Podstawowe produkty żywnościowe: Herbata, Kawa, Ryż, Kasza, Makaron, Mąka, Cukier, Olej, Konserwy 
mięsne, Konserwy rybne, Warzywa w puszkach 
Środki czystości: 
Potrzebne środki czystości: Proszek do prania, Płyny czyszczące, Płyn do mycia naczyń 
 
ODZIEŻ I OBUWIE 
Odzież 

Lp Płeć Rodzaj (letnie/zimowe/ 
przejściowe) 

Kategoria (bluzka, spodnie, 
kurtka itp.) Rozmiar Sylwetka Uwagi 

1 K przejściowe swetry, getry 164 / 
S szczupła ciemne kolory: bordowe, 

czarne 

2 M przejściowe bluzy, dresy, koszulki 156  ciemne kolory 

3 M przejściowe dresy, koszulki, bluzki 104 bardzo 
szczupły  

 
Obuwie 

Lp Płeć Rodzaj (letnie / zimowe / przejściowe) Kategoria (klapki, tenisówki, kozaki itp.) Rozmiar Uwagi 

1 K przejściowe adidasy 39 ciemne 

2 M przejściowe adidasy 37 ciemne 

3 M przejściowe adidasy 26 ciemne 

 
Pomoce szkolne: 
Zeszyty, Bloki, Kredki, Przybory do pisania 
Wyposażenie mieszkania: 
Kołdra, Koc, Poduszka, Pościel, Ręczniki 
INNE POTRZEBY: 
Garnki. Rodzina ma stare, obite garnki. 
Szczególne upominki: 
dla chłopców: Klocki LEGO, dla Dagmary - książka autora najlepiej JOHN GREEN Pani Julia i Pan Franek-ucieszą się z 
każdego drobnego upominku. 
Żywność: rodzina wielodzietna. Żywność pochłania największą część domowego budżetu. 
Pościel: pościel jest droga. Rodzinę nie stać by kupić każdemu odpowiednią, ciepłą pościel. 
środki czystości : przy rodzinie licznej, te produkty są niezbędne w dużej ilości. 
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