
POMÓŻMY
RAZEM!
ZbióRkA tRwA do 5.12

KOMu POMagaMY?
Pan Andrzej (60 l.) pracował w Iraku. Widok śmierci i zagrożenie 
własnego życia sprawiły traumę, która doprowadziła Pana An-
drzeja do bezdomności, ubóstwa, samotności i wielu chorób. Od 
kilku lat życie Pana Andrzeja zmienia się na lepsze dzięki terapii, 
wsparciu przyjaciół. Dużo czasu spędza on w domu samopo-
mocy, gdzie może liczyć na towarzystwo i interesujące zajęcia. 
Mimo poprawy warunków życia i pokonania wielu trudności, nie 
jest on w stanie podjąć pracy przez choroby, z którymi się zma-
ga. Miesięczne przychody Pana Andrzeja wynoszą ok 1020 zł,  
a po odliczeniu opłat i kosztów leczenia zostaje mu niecałe  
440 zł na życie.

CzegO POtrzebuje rOdzina?
Żywność trwała: Herbata, kawa, makaron, cukier, olej, dżem, 
konserwy mięsne, konserwy rybne, warzywa w puszkach.
Środki czystości: proszek do prania, płyn do mycia naczyń, my-
dło/żel myjący, płyn do płukania, płyny czyszczące.
Odzież: Sweter zimowy ciemny, na zamek ze stójką (rozmiar L). 
Obuwie: Kozaki/buty zimowe – ciemne w stylu martensów/gla-
nów (rozmiar 43). 
Wyposażenie mieszkania: Kołdra 140 cm, pościel ciemna (po-
szwy i prześcieradła), Poduszka, zasłony, garnki.
Inne potrzeby materialne:  Węgiel, 1 tona.
Szczególne upominki: Perfumy. 

KOMu POMagaMY?
Pani Grażyna (59 l.) wraz z rodziną, mężem Józefem (63 l.) i córką Martą (34 l.). Rodzina żyła spokojnie do momentu, 
kiedy to cztery lata temu Pan Józef przeszedł udar mózgu. Z osoby zdrowej, stał się osobą leżącą, zależną od innych. 
Obecnie mężczyzna przybywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Cała sytuacja odbiła się negatywnie na całej ro-
dzinie. Jak mówi Pani Grażyna, nie mogła się załamać, musiała być silna dla męża i córki. Od tego momentu, ich ży-
cie było skromne, ale pełne miłości. W tym roku niestety Pani Marta straciła pracę i w budynku w którym mieszkają 
doszło do wybuchu gazu. Rodzina straciła część dorobku swojego życia. Na dochód rodziny składa się pensja Pani 
Grażyny oraz zasiłek przyznany Panu Józefowi. Po odliczeniu kosztów utrzymania, rodzinie pozostaje 1224 zł mie-
sięcznie. Od tego należy odliczyć jeszcze koszty pobytu mężczyzny w zakładzie opiekuńczym, co znacznie zmniejsza 
kwotę pozostała do życia.

CzegO POtrzebuje rOdzina?
Żywność trwała: Herbata, kawa, ryż, kasza, makaron, mąka, cukier, olej, dżem, konserwy mięsne, konserwy rybne, wa-
rzywa w puszkach, sok pomidorowy, sok z czarnej porzeczki, mleko. 
Środki czystości:  Proszek do prania, płyn do płukania, płyn do mycia naczyń, płyny czyszczące, mydło/żel myjący, szam-
pon, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, jednorazowe ręczniki kuchenne, rękawiczki lateksowe M/L.  
Specjalne wymagania: żel hipoalergiczny do mycia, sudokrem, oliwka bambino, wazelina.
Odzież dla p. Grażyny: ciemna kurtka zimowa (rozmiar XXL), jeansowe spodnie (rozmiar XXL), ciepła bluza polarowa 
(rozmiar XXL), ciemna bluzka (rozmiar XXL), ciepły sweter na zimę (rozmiar XXL), spodnie dresowe (rozmiar XXL), ciepłe 
skarpety (rozmiar 39). 
Odzież dla p. Marty: ciemna kurtka zimowa (rozmiar M/L), spodnie jeansowe (rozmiar M/L), ciepła bluza polarowa (roz-
miar L), bluzka (rozmiar L), dres (rozmiar L), ciepłe skarpetki (rozmiar 39). 
Obuwie dla p. Grażyny: Ciemne trapery (rozmiar 39), Ciemne półbuty (rozmiar 39). 
Obuwie dla p. Marty: ciemne trapery (rozmiar 39), Adidasy (rozmiar 39). 
Wyposażenie mieszkania: Kołdra, koc, ręczniki, pościel (poszwy, prześcieradło), poduszka. 
Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego: Odkurzacz.
Inne potrzeby materialne: Węgiel, 1 tona. 
Szczególne upominki: Pani Grażyna bardzo chciałaby czarną torebkę średniej wielkości, którą można przewiesić na ra-
mię. Dla Pani Marty Kosmetyki i perfumy. Pan Józef marzy o kubku dla osób niepełnosprawnych (z uchwytem i ustnikiem).
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