
PODSUMOWANIE WYBORU  RODZINY 
 

Rodzina o kodzie: POM- 3733 – 2128 
 
Pani Wanda – 35 lat 
Pan Bogusław – 38 lat 
Syn Kamil – 16 lat 
Syn Maciej – 13 lat 
Syn Andrzej – 10 lat 
 
Historia  Rodziny 
 

Pani Wanda wraz z mężem i trójką synów mieszka na wsi, gdzie wspólnie prowadzą małe 
gospodarstwo rolne. 
Rodzina wiodła skromne, ale spokojne życie. Dzieci uczyły się i pomagały rodzicom w gospodarstwie, 
pan Bogusław naprawiał sąsiadom sprzęt rolniczy i podejmował się prac leśnych. Dobrze dawali sobie 
radę do czasu, kiedy bliska im osoba wykorzystała dobroć i łatwowierność pani Wandy, przez co 
rodzina popadła w długi. Aby uniknąć zajęcia komorniczego małżeństwo musiało sprzedać część 
maszyn rolniczych i zaciągnąć pożyczki u rodziny. Obecna sytuacja jest bardzo trudna, brakuje 
pieniędzy nawet na jedzenie, gdyż rodzina chce za wszelką cenę spłacić ogromny kredyt.                 
Na przychody rodziny składają się głównie dochody z gospodarstwa i dodatkowych zajęć, zasiłek 
rodzinny i wsparcie z programu 500+. Niestety raty kredytu (4500zł)  mocno obciążają domowy budżet 
i nie zawsze udaje się je spłacać w całości. Po odliczeniu wszystkich opłat i zobowiązań na członka 
rodziny przypada kwota ok. 40zł. 
 
Piękno Rodziny 
 

Największym zasobem tej Rodziny jest ich ogromna pracowitość i determinacja, dzięki której 
udało im się do tej pory uniknąć zajęć komorniczych. Rodzice muszą ciężko pracować, a synowie to 
rozumieją, wspierają się wzajemnie i dzielnie pomagają rodzicom. Wszyscy pracują nad wyjściem       
z ciężkiej sytuacji. Pani Wanda i pan Bogusław oprócz pracy na gospodarstwie podejmują się 
sezonowych prac leśnych ( wycinka, sadzenie lasu, zbiór runa leśnego), dzięki  którym mogą chociaż 
trochę zasilić domowy budżet. Pan Bogusław podejmuje się za opłatą również drobnych napraw. 
Najstarszy syn Kamil chce w przyszłości zostać mechanikiem samochodowym i wykazuje duży talent 
z tym związany. Młodsi chłopcy bardzo interesują się sportem, w szczególności piłką nożną i marzą, 
by w przyszłości zostać piłkarzami. 

 
Potrzeby Rodziny 

 
Trzy kluczowe potrzeby to: 

 Odzież zimowa; 
Rodzina potrzebuje ciepłych ubrań na zimę, a nie stać ich na zakup nowych; 
 Jedzenie 
Rodziny nie stać na zakup dostatecznej ilości jedzenia, ponieważ większość pieniędzy 
przeznaczana jest na spłatę zadłużenia; 
 Obuwie 
Chłopcy dorastają, a ich buty są mocno zużyte. Pan Bogusław potrzebuje butów do pracy w lesie. 
 
 

 Żywność trwała: 

 Herbata, kawa, ryż, kasza, makaron, mąka, cukier, olej, dżem, konserwy mięsne, konserwy rybne, 

warzywa w puszkach, płatki śniadaniowe, dżem, słodycze. 
 

 Środki czystości 

Proszek do prania, płyny czyszczące, płyn do mycia naczyń, szampon, pasta do zębów, szczoteczki do 

zębów, mydło. 

 



 

 Odzież 
 

Pani Wanda 
Rodzaj odzieży: zimowe/przejściowe                                                                                              

Kategoria: kurtka, spodnie                                                                                                                

Rozmiar: L (40)                                                                                                                  
Sylwetka szczupła  

                                                                                                             
Pan Bogusław 

Rodzaj odzieży: zimowe                                                                                                               

Kategoria: kurtka                                                                                                               
Rozmiar: XXL  

Sylwetka krępa (wzrost 180 cm )  
  

Kamil   
Rodzaj odzieży: zimowe, przejściowe 

Kategoria: kurtka, dres 

Rozmiar: XL, wzrost 170 cm 
 

Maciej  
Rodzaj odzieży: zimowe/ przejściowe 

Kategoria: kurtka, dres 

Rozmiar: L, wzrost 160 cm    
Sylwetka szczupła  

 
Andrzej 

Rodzaj odzieży: zimowe, przejściowe 
Kategoria: kurtka, dres 

Rozmiar: M, wzrost 150 cm 

Sylwetka szczupła  
                                                                                                       

 Obuwie   
 
Pan Bogusław: buty zimowe, robocze (z blachą), rozmiar 44 
Pani Wanda: buty zimowe i robocze ( do prac leśnych), rozmiar 39 
Kamil: trapery, adidasy, rozmiar 45 
Maciej: trapery, adidasy, rozmiar 39 
Andrzej: trapery, adidasy, rozmiar 36  

                                                                                                                                                
 Pomoce szkolne  

 zeszyty, bloki, kredki, farbki, plastelina, papier kolorowy, klej, przybory do pisania, pisaki       
 Wyposażenie mieszkania 

 Kołdra, pościel,koc, ręczniki, garnki, maszynka do mięsa; 
 Inne potrzeby 

Biurko, drukarka do komputera, spodnie robocze do prac leśnych dla pana Bogusława (XXL); 

 Specjalne upominki 

Buty piłkarskie, kosmetyki, męska woda toaletowa; 

 

Marzeniem młodszych chłopców jest wyjazd na mecz piłkarski. 


