
PANI MAGDA Z RODZINĄ 

Codzienne życie rodziny opiera się na cyklu odprowadzania dzieci do szkoły i przedszkola a 

później na wspólnym odrabianiu lekcji, gotowaniu lub zabawie-w rodzinie liczącej 4 dzieci zawsze jest 

coś do zrobienia, niekończące się obowiązki, ale również mnóstwo dziecięcych emocji i radości z 

małych rzeczy. Mama stara się zapewnić dzieciom co może, ale z powodu własnych problemów 

zdrowotnych, może się to zmienić. Czeka na diagnozę, podejrzewa się u niej glejaka mózgu. Pani 

Magdalena, co prawda pracowała jakiś czas jako sprzątaczka, ale konieczność zajęcia się małą Hanią 

oraz przypilnowania dziewczynek w wieku szkolnym stało się tak wymagające, że musiała zostać w 

domu. Pani Magdalena miała problemy w przeszłości, zaczęło się już od dorastania w rodzinie z 

chorobą alkoholową, jednak zanim urodził się najstarszy syn, była już czysta oraz trzeźwa i ten stan 

trwa do dziś. Siłę dają jej spotkania grupy wsparcia oraz walka o przyszłość dzieci. Żyją w skromnym 

mieszkaniu, zapełnionym łóżeczkami i biurkami dzieci, z aneksem kuchennym w jednym z dwóch 

pokoi. Przychody rodziny to w sumie 4805 zł, po opłaceniu leków i niezbędnych opłat w kwocie 1265 

zł , na jedną osobę pozostaje im 708 zł. 

Piękno Rodziny 

Pani Magda stara się znaleźć pracę przy przeprowadzaniu dzieci przez jezdnię, ponieważ 

niedawno zrobiła kurs kierowania ruchem. Ze względu na przeszłość swoją oraz swojej rodziny, jest 

Dorosłym Dzieckiem Alkoholika, udało jej się zdobyć jedynie wykształcenie podstawowe, zatem nie 

uważa, żeby mogła znaleźć coś lepszego niż sprzątanie lub właśnie wykorzystanie umiejętności 

zdobytych na kursie. W pracy bardziej niż zarobki ceni sobie dobrą atmosferę. 

Dzieci pani Magdaleny dobrze się uczą. Najstarszy Maciej lubi informatykę i jest w niej bardzo dobry, 

naprawdę lubi gotować tak jak mama i siostry. Dziewczynki lubią rysować, szyć i dobrze się uczą. 

Kasia i Emilka są w podobnym wieku i wzajemnie się pilnują, by odrobić lekcje. Mała Hania jest 

mistrzem w przytulaniu. 

Trzy kluczowe potrzeby Rodziny  

1. Odzież 

Najstarszy syn szybko rośnie i wyrósł z większości swoich rzeczy. O ile się da, młodsze siostry 

noszą ubrania po starszej, ale niektóre rzeczy czasami trzeba wymienić. 

2. Obuwie 

Buty szybko się niszczą, a porządne, zimowe są drogie. Zwłaszcza dla najstarszego syna, który 

ma niestandardowy, duży rozmiar i ciężko coś znaleźć w niskich widełkach cenowych. Dziewczynki 

marzą o kolorowych kaloszach, żeby móc w nich skakać po kałużach. 

3. Środki czystości 

Przy tak dużej rodzinie środki czystości schodzą bardzo szybko, a niektóre z nich są widoczną 

częścią domowego budżetu. Zwłaszcza proszek do prania, gdy dzieci często się brudzą. 
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POZOSTAŁE POTRZEBY RODZINY 
 

1. Żywność trwała 

 

• Herbata 

• Ryż 

• Kasza 

• Makaron 

• Mąka 

• Cukier 

• Olej 

• Dżem 

• Owoce i warzywa w puszkach 

 

2. Środki czystości 

 

• Mydło / żel myjący 

• Szampon 

• Szczoteczka do zębów 

• Pasta do zębów 

• Podpaski/tampony 

• Proszek do prania 

• Płyn do płukania 

• Płyny czyszczące 

• Płyn do mycia naczyń 

• ZIAJA - na atopowe zapalenie skóry dla 

dziecka, szampony i szczoteczki do 

zębów dla dzieci 4-9 lat. 

 

3. Odzież 

 

Maciej: Dres (Całoroczne) 

Rozmiar: L, Uwagi: Chłopak ma 181 cm 

wzrostu, średnią budowę ciała. Kolor ciemny, 

chłopięcy. Obecny jest już mocno zużyty. 

Katarzyna: Koszulka / t-shirt (Całoroczne) 

Rozmiar: 140 cm, Uwagi: Kolory 

obojętne, rękaw krótki, długi, dziewczęce. 

Obecne koszulki są już bardzo zniszczone. 

Hanna: Skarpetki (Całoroczne) 

Rozmiar: XS, Uwagi: Rozmiar 27 (jak buta). 

Obecne skarpetki często się gubią w praniu i 

jest ich mało, a szybko się zużywają. 

 

4. Obuwie 

 

• Maciej: Adidasy 

Rozmiar: 47, Uwagi: Wygodne 

obuwie sportowe, kolory ciemne. 

Obecne są już mocno zniszczone. 

• Katarzyna: Kozaki/buty zimowe 

Rozmiar: 37, Uwagi: Kolorowe 

kalosze dla dziewczynki. 

• Emilia: Kozaki/buty zimowe 

Rozmiar: 31, Uwagi: Kolorowe 

kalosze dla dziewczynki. 

• Hanna: Kozaki/buty zimowe 

Rozmiar: 27, Uwagi: Zimowe 

kozaki, dziewczęce. Obecne jakie ma, 

są już zniszczone. 

 

5. Materiały szkolne 

 

• Zeszyty 

• Bloki 

• Kredki 

• Klej 

• Papier kolorowy 

• Nożyczki 

• Przybory do pisania 

• Farbki 

• Plastelina 

 

6.  Szczególne upominki 

 

• Magdalena: upominek niespodzianka, 

gdyż pani nie wie, co by chciała dostać 

• Maciej: słuchawki bezprzewodowe 

• Katarzyna: pamiętnik z jakąś 

księżniczką (np. Vajana, Roszpunka) 

• Emilia: ozdoby do włosów, gumki 

• Hanna: upominek niespodzianka, gdyż 

dziewczynka nie chciała powiedzieć, 

mama też nie miała pomysłu 
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