
 

 

 

Rodzina o kodzie LBE-2271-543743 
 

Opis rodziny  
Pani Barbara (31 lat) samotnie wychowuje 8-letnią córkę Natalię. Od 2015 roku rodzina mieszka  

w maleńkim pomieszczeniu socjalnym (kuchnia z aneksem jadalnym). Panią Barbarę bardzo to 

jednak cieszy, gdyż jest to pierwszy samodzielny kąt. Pani Basia posiada jedynie podstawowe 

wykształcenie; największym jej zmartwieniem jest brak stałej pracy. Ukończyła kurs opiekuna osób 

starszych, niepełnosprawnych i dzieci, doraźnie pracuje gdzie się da - wynajmuje się do zbioru 

owoców, opieki, sprzątania. Jej marzeniem jest ukończenie kursu obsługi kasy fiskalnej. Wychodzi 

z założenia, że sklepy ciągle potrzebują pracowników, mogłaby nawet dojeżdżać na niewielką 

odległość, byleby była to tylko stała praca. Trudna jest sytuacja materialna rodziny - utrzymują się 

jedynie ze świadczeń rodzinnych, alimentów, świadczenia 500+; razem 1079 zł. Po odliczeniu 

kosztów utrzymania pozostaje 320 zł na osobę. Z wdzięcznością przyjmuje rzeczową pomoc ze 

strony rodziny ojca dziecka - odzież, artykuły szkolne, opłaty za wycieczki. Swojej matce  

i siostrom wdzięczna jest za wsparcie w postaci np. pomocy w opiece nad Natalią. Pani Barbara jest 

osobą słabo wykształconą (podstawówka), także o niewielkim, wydaje się, potencjale 

intelektualnym. Z domu rodzinnego nie wyniosła pozytywnych wzorców: alkoholizm ojca, 

bezrobocie rodziców, wielodzietna rodzina, fatalne warunki mieszkaniowe. Mimo tego stara się 

swojemu dziecku stworzyć jak najlepszy dom. Dba o Natalkę, wspiera jej rozwój (np. wejściówki 

na basen, kurs tańca), cieszy się, że córka dobrze się uczy i jest chwalona w szkole. Klucz do 

polepszenia sytuacji widzi także w doskonaleniu własnych umiejętności i zdobywaniu kwalifikacji. 

Pani Barbara jest osobą twardo stąpającą po ziemi; wie, że liczyć może przede wszystkim na siebie. 

Brakuje jej jednakże pewności i wiary we własne siły i powodzenie swoich planów. Kiedy jednak 

popatrzy na córkę - natychmiast przystępuje do działania. Wśród największych potrzeb Pani 

Barbara wymieniła rozkładany fotel dla Natalki (może być używany). Będzie wdzięczna także za 

odzież - stanowią one pokaźny wydatek w domowym budżecie. Przyda się także żywność trwała.  

 

Potrzeby rodziny: fotel rozkładany miejsce spania dla Natalki 

odzież wymienione artykuły stanowią poważne obciążenie budżetu domowego  

 

Żywność trwała:  Herbata, Cukier, Konserwy mięsne, Kawa, Makaron, Olej, Konserwy rybne, 

Mąka, Warzywa w puszkach  

 

Produkty dla niemowląt: nie  

 żywieniowe: nie 

 Inne produkty żywnościowe: nie - 

  
Środki czystości: Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący, Pasta do zębów, 

Płyny czyszczące, Szampon, Szczoteczka do zębów  

 

Artykuły dziecięce: nie  



 

 

Inne: nie -  

 

Odzież  
Barbara  

Rodzaj odzieży: zimowe  

Kategoria: kurtka przed kolano, bluzki, leginsy  

Rozmiar: 44 – 46 

 Sylwetka: puszysta  

Uwagi: ciemne kolory 

 Natalia  

Rodzaj odzieży: zimowe  

Kategoria: bluzy, dres, czapka, szalik  

Rozmiar: 122 Sylwetka: szczupła  

Uwagi: różowe, szare  

Obuwie  
Barbara 

 Rodzaj obuwia: zimowe  

Kategoria: kozaki - wysokie, na niskim obcasie  

Rozmiar: 36  

Uwagi: czarny  

Natalia 

 Rodzaj obuwia: zimowe  

Kategoria: powyżej kostki na zamek, rzepy  

Rozmiar: 32  

Uwagi: różowe  

 

Pomoce szkolne: Farbki, Papier kolorowy, Plecak, Bloki, Przybory do pisania, Kredki, Plastelina  

 

Wyposażenie mieszkania: Koc, Ręczniki  

Inne: nie  

 

Brakujące sprzęty: Nieduży fotel rozkładany, szafa/segment do przedpokoju - ok. 1,20.  

Mogą być używane.  

Inne potrzeby brak -  

Specjalne upominki: Barbara - perfumy, Natalia - duża, ładna skarbonka  


