
 

 

Rozpoczynamy kolejną edycję Szlachetnej Paczki !!! 
 

 

Rodzina, której chcemy pomóc 
Rodzina o kodzie POD-1191-601471 

 

 

Pani Katarzyna (54 l.) mieszka z synem Damianem (32 l.) i teściową Haliną (75 l.). Pani Katarzyna jest 

osobą niepełnosprawną intelektualnie, syn jest osobą niepełnosprawną fizycznie, a wszystkimi opiekuje się 

Pani Halina. Mieszkają w bieszczadzkiej wsi, na uboczu, z dala od sklepu i przystanku PKS, odcięci 

komunikacyjnie. Pani Katarzyna zajmowała się gospodarstwem domowym. Miała pięknie utrzymany ogródek 

warzywno-kwiatowy, zajmowała się rękodziełem, pięknie haftowała. Problemy zaczęły się, gdy urodziła syna z 

porażeniem, została sama, podupadła na zdrowiu fizycznym i psychicznym. 

Całością zajmuje się obecnie Pani Halina, która również ma problemy ze zdrowiem. Damian ma 

problemy z chodzeniem, chwytaniem, potrzebuje stałej opieki pielęgnacyjnej. Ma natomiast niesamowity 

potencjał intelektualny.  

 

Rodzina utrzymuje się z rent, łącznie 2803 zł miesięcznie. Po odliczeniu kosztów utrzymania zostaje 516 zł na 

osobę. Rodzina jest bardzo zżyta ze sobą, z samozaparciem, stara się aby wystarczyło im na najważniejsze 

potrzeby. Damian ma duży potencjał intelektualny, skończył liceum, zdał maturę, chciałby uczyć się dalej, ale 

przeszkodą są bariery ruchowe i komunikacyjne. Pani Katarzyna obecnie jest podopieczną Środowiskowego 

Domu Samopomocy. Pani Halina zajmuje się codziennością, dba o domowników, organizuje opał na zimę. 

Lubi gotować, brakuje jej czasu i sił a czasami środków na to.  

 

Rodzina najbardziej potrzebuje środków czystości. Mieszkają w starym domu, który ogrzewają piecami 

kaflowymi, dbają w nim o czystość i porządek.  

Będą wdzięczni za żywność, wszystkiego po troszku oraz obuwie. Pan Damian ma trudności z chodzeniem, 

potrzebuje butów wysokich i sztywnych, Pani Katarzyna i Pani Halina ciepłych butów aby nie marznąć 
 

Potrzeby rodziny 
-  środki czystości – szczególnie ważne (dom jest stary, ogrzewany piecami kaflowymi) 

-  żywność  

-  buty  (kupno porządnych butów jest poza możliwościami rodziny) 

 

 Żywność trwała: herbata, kasza, cukier, konserwy mięsne, kawa, makaron, olej, konserwy rybne, ryż,  

                                   mąka, dżem,  warzywa w puszkach, 

Inne produkty żywnościowe:  

przyprawy, bakalie, płatki kukurydziane, słodycze, wędliny pakowane próżniowo, mleko 

 

Środki czystości  
proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żel myjący, 

pasta do zębów, płyn do płukania, płyny czyszczące, szampon, szczoteczka do zębów 

Inne środki czystości: papier toaletowy, chusteczki, miotła, mop, wiaderko, 
 

Obuwie 
Damian:  Rodzaj obuwia: zimowe ; Kategoria: trekkingowe;  Rozmiar: 43 

 Uwagi: wysokie ponad kostkę, wiązane, sztywne 

 

Katarzyna:  Rodzaj obuwia: zimowe;  Kategoria: kozaki;  Rozmiar: 38 

 Uwagi: ciepłe, wsuwane 

 

Halina:  Rodzaj obuwia: przejściowe;  Kategoria: walanki; Rozmiar: 42 

 Uwagi: robocze, nieprzemakalne, ciepłe 



 

 

 

 

Wyposażenie mieszkania 
Inne: ścierki 

Brakujące sprzęty: odkurzacz - w domu są piece kaflowe, rodzinie ułatwiłby sprzątanie 

 

 

Specjalne upominki 

Katarzyna - wizytowa mała torebka 

Damian - książką, albo audiobook o tematyce historycznej 

Halina - doładowanie telefonu PLUS 

 

Potrzeby, które nie są rzeczami 

przełamanie bariery komunikacyjnej, aby Pan Damian mógł wyjść z domu, mógł pracować 

 

 

 

 

Nasz plan działania: 
 

-  zbiórka pieniężna w szkole (29XI – czwartek)   

-  dzień łasucha – będziemy rozprowadzać pyszne ciasto (3 XII - poniedziałek)    

-  wszelkie dary – żywność, środki czystości (produkty wymienione w potrzebach rodziny) można  

   przynosić do pracowni języka angielskiego (A1) i składać do przygotowanych pudełek. 

 

 

 

 

Będziemy bardzo wdzięczni za każdą Waszą pomoc. 
 

 

Razem zmieniamy świat na lepsze! 

         

Szkolne Koło Wolontariatu 


