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Opis rodziny 
 

Pani Monika (60 lat) i pan Julian (62 lata) są razem od ponad 20 lat. Niespełna 4 lata 
temu podczas operacji serca, pan Julian doznał udaru, który znacznie go sparaliżował. W 
szpitalu sugerowano oddanie pacjenta do hospicjum, jednak pani Monika kategorycznie 

odmówiła. Postanowiła sama zająć się partnerem. W chwili obecnej kobieta pracuje już tylko 
dorywczo, poświęca się całkowicie opiece nad partnerem. Dopełnia także formalności 
dotyczących swojej emerytury. Pan Julian pracował raczej dorywczo i na stałą rentę nie ma 

wypracowanych lat. Rodzina utrzymuje się z pracy dorywczej pani Moniki i przyznanych 
świadczeń, które otrzymuje pan Julian z racji niezdolności do pracy - razem 1626 zł. Po 
odliczeniu kosztów utrzymania domu, leczenia i raty spłacanego kredytu, który został 
zaciągnięty na poprawę warunków mieszkaniowych po udarze pana Juliana (łącznie 1219 zł), 

pozostaje im 204 zł miesięcznie na osobę. 
Pani Monika jest bardzo pozytywną osobą. Jak sama mówi, nie lubi narzekać, bo to 

nie poprawia jej sytuacji, a tylko niepotrzebnie smuci. Obecnie pan Julian sam nie chodzi, nie 

mówi, nie jest samodzielny. Wymaga opieki i pomocy w każdej czynności. Jest świadomy, ale 
ciało odmawia posłuszeństwa. Większość czasu spędza na wózku inwalidzkim, otoczony 
ukochanymi kotami, które zdecydowanie poprawiają jego nastrój. Pani Monika nie poddaje 

się i sama go rehabilituje. Wypracowała też system komunikacji i z dnia na dzień widać 
postępy. Każda najmniejsza zmiana pozwala jej wierzyć, że będzie lepiej. Chwilą wytchnienia 
jest dla Pani Moniki praca w przydomowym ogródku i spacery z psem i kotami. Uwielbia 

jazdę rowerem, przyznaje, że jeszcze bardziej napędza ją to do działania. 
 

Potrzeby rodziny 
 

Kuchnia gazowo - elektryczna:    Kuchnia gazowa z elektrycznym piekarnikiem, 60 cm. 
       Kuchnia używana obecnie przez rodzinę jest częściowo 

       niesprawna i zagraża jej bezpieczeństwu. 

Artykuły spożywcze:  Zapas żywności z długim terminem przydatności 
odciąży budżet rodziny. 

 Środki czystości: Zapas środków czystości pozwoli rodzinie przeznaczyć 
część pieniędzy na inne potrzeby. 

 

Żywność trwała: 
Jakich produktów żywnościowych potrzebuje rodzina: 

 Herbata, Kawa (sypana), Ryż, Kasza, Makaron, Mąka, Cukier, Olej, Konserwy mięsne, 

Konserwy rybne, Owoce i warzywa w puszkach, Mleko, Herbatniki, Gorzka czekolada 
 

Środki czystości: 

Jakich środków czystości potrzebuje rodzina: 
 Mydło/żel myjący, Szampon, Szczoteczka do zębów, Pasta do zębów, Płyn do 

płukania, Proszek do prania, Płyny czyszczące, Płyn do mycia naczyń  
 

 
 



Odzież: 

 Monika: Spodnie (Całoroczne) Rozmiar: M,  
 Uwagi: spodnie dżinsowe lub dresowe - kolor ciemny, pas 86 cm, biodra 96 cm 

 Monika: Bluza (Całoroczne) Rozmiar: M,  

 Uwagi: bluza rozpinana, w ciemnym kolorze 
 

Obuwie: 
 Monika: Adidasy Rozmiar: 41,  

Uwagi: Adidasy luźne, Pani Monika ma poparzoną stopę, zrobiły się przykurcze, 

dlatego buty nie powinny być ciasne 
 
Wyposażenie mieszkania:  

 Poduszka, Kołdra 
 Pościel (poszwy, prześcieradło) 

 Koc 
Uwagi: kołdra i pościel 160x200, koc duży 200x220, poduszka 70x80 

 

Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego:  
 Kuchnia gazowa z elektrycznym piekarnikiem, 60 cm - Kuchnia używana obecnie 

przez rodzinę jest częściowo niesprawna i zagraża jej bezpieczeństwu 
 Komplet garnków - Rodzina ma stare, mocno zużyte garnki 

 
Specjalne upominki: 

 Monika: Torba listonoszka (mniejsza niż A4), kolor ciemny 
 Julian: Ciepła kamizelka XXL, typu góralska 

Uwagi: Pani Monika lubi spacerować i jeździć rowerem i mała torba bardzo by się jej 
przydała, Pan Julian większość czasu spędza na wózku inwalidzkim, więc ciepła kamizelka 
będzie bardzo przydatna. 

 

Akcja będzie trwała od poniedziałku 21 listopada 2022 

do czwartku 8 grudnia 2022 roku 

 Koordynatorem akcji w naszym przedszkolu jest Zofia Krakowiak – Krasnoludki.              

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez pocztę – zibi2228@wp.pl lub 
Facebook: facebook.com/zosia.krakowiak.12  

 


