
POMÓŻMY RAZEM!
ZbióRkA tRwA do 7.12

KOMu POMagaMY?
Pani Beata (37 l.) wychowuje samotnie dwójkę dzieci - Dariusza (15 l.)  
i Dominika (20 l.), który zmaga się z niepełnosprawnością (upośledzenie 
umysłowe I stopnia). Młodszy syn Dariusz choruje na niedoczynność 
tarczycy, stwierdzono u niego również czerniaka.
Rodzina radziła sobie dobrze do czasu kiedy pani Beata dorywczo pra-
cowała. Sytuacja uległa zmianie, gdy z powodu problemów zdrowot-
nych straciła pracę. Teraz rodzina utrzymuje się z renty niepełnospraw-
nego syna, zasiłku rodzinnego oraz programu Rodzina 500+. Pomimo 
problemów zdrowotnych nie stracili chęci do walki - wspierają się 
 i pomagają sobie nawzajem.  Najważniejszą potrzebą rodziny jest opał, 
odzież oraz żywność.

CzegO POtrzebuje rOdzina?
Żywność trwała: herbata, cukier, kawa, makarony, oleje, mąki, dżemy.
Środku czystości, art. higieniczne: proszki do prania, płyn do mycia 
naczyń, mydła, żele myjące, płyny czyszczące.
Odzież: kurtki zimowe dla chłopaków (rozmiar L).
Obuwie zimowe: męskie trapery (rozmiary 42 i 43).
Materiały szkolne: dwie torby sportowe.
Wyposażenie mieszkania: pościele, poszewki na kołdrę,  
łóżko jednoosobowe.
Inne potrzeby: opał (każda ilość).
Szczególne upominki: mikser, piłka do gry piłki nożnej,  
rolki (rozmiar 43).

KOMu POMagaMY?
Pani Alicja (39 l.) i pan Jacek (45 l.) wychowują piątkę dzieci: Oliwię (14 l.), Zuzannę (14 l.), Paulinę (10 l.), 
Szymka (7 l.) oraz Lenkę (5 l.).
Dzieci mają objawy alergii przez panującą w mieszkaniu wilgoć i grzyb, co się wiąże z częstymi wizytami  
u lekarza. Rodzina musi corocznie zakupywać dużą ilości przyborów szkolnych oraz książek do szkoły.  
Środki do życia rodzina pozyskuje dzięki alimentom, programowi 500+ oraz urlopowi górniczemu pana  
Jacka. Najbardziej potrzebna jest pralka, środki czystości oraz zimowe ubrania dla dzieci.

CzegO POtrzebuje rOdzina?
Żywność trwała: herbata, kawa, słodycze (Rodzina otrzymuje makarony, cukier, olej z banku żywności 
i takie produkty nie są potrzebne).
Środku czystości i art. higieniczne: proszki do prania, płyny do mycia naczyń, mydła/żele myjące, pasty  
do zębów, płyny czyszczące, szampony.
Odzież: zimowa (dzieci szybko wyrastają z ubrań i butów). Damskie kurtki zimowe (rozmiar L i XL), damskie 
leginsy (rozmiar XL + na 158 cm),  męskie spodnie dresowe (na 134 cm), bluzki z krótkim rękawem (na 122 
cm), dziecięce czapki zimowe.
Obuwie zimowe: męskie trapery (rozmiar 43), damskie kozaki (rozmiar 42/43, rodzina ma problem  
z kupnem takiego rozmiaru dla 14-latki), kozaki dla dziewczynki (rozmiar 29).
Materiały szkolne: zeszyty, przybory do pisania, kredki, piórnik (1 dla nastolatki). Nie są potrzebne bloki.
Wyposażenie mieszkania: 4 kołdry (pojedyncze dla dzieci), max. 2 koce, 3 poduszki. Pralka (wąska, ładowana 
od góry. Obecnie rodzina posiada bardzo starą bez funkcji  odwirowywania, w każdej chwili może się zepsuć).
Inne potrzeby: lampa sufitowa (nawet używana), łóżko dla dziecka (długość 140cm/160cm) - nie musi być nowe.
Szczególne upominki: damski, pastelowy sweter (nierozpinany, rozmiar 42), męski zegarek (na bransolecie, 
nie na pasku z powodu uczulenia), radio do pokoju, deskorolka fiszka (dla dziewczynki), zabawka wóz strażac-
ki, lalka Barbie (syrenka z niebieskimi włosami), książka biograficzna dowolnego piosenkarza (oprócz Prince’a).
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