
PANI MARIA 

 

Pani Maria jest starszą, samotną kobietą. Życie było dla niej prostsze, gdy dzieliła je z mężem- 

niestety zmarł kilka lat temu. Od tego czasu pani Maria jest zdana tylko na siebie, ponieważ nie mieli 

dzieci ani bliższej rodziny, która mogłaby jej pomóc. Obecnie praktycznie nie wychodzi już z domu, 

ma problemy z poruszaniem się, ze słuchem. W prostych codziennych czynnościach radzi sobie wciąż 

sama, ale już o zrobienie zakupów musi prosić sąsiadów. Na co dzień kobiecie brakuje kontaktu z 

drugim człowiekiem, z dalszej rodziny utrzymuje relacje jedynie z kuzynką. Pani Maria utrzymuje się 

jedynie ze skromnej emerytury w wysokości 1235 złotych miesięcznie. Po odliczeniu kosztów 

utrzymania mieszkania oraz zakupu leków (łącznie około 540 zł) pozostaje jej około 695 złotych na 

miesiąc. 

 Piękno Rodziny 

Pani Maria uwielbia czytać- szczególnie gazety, na jej liście zakupów zawsze znajduje się 

aktualny numer któregoś z dzienników, także chętnie czyta kobiece czasopisma. Jej towarzyszami 

codzienności są chomik i młody kotek, któremu dała dom. Pani Maria jest wdzięczna za to, że w jej 

wieku jest jeszcze względnie sprawna. Jej największym marzeniem jest, żeby był przy niej ktoś, kogo 

można poprosić o pomoc, o rozmowę, o wspólne wypicie herbaty. 

 

 Trzy kluczowe potrzeby Rodziny  

1. Węgiel 

Opał jest znacznym wydatkiem w budżecie pani Marii, nie stać jej żeby kupić sobie 

wystarczającą jego ilość na zimę. 

2. Żywność 

Pani Maria znaczną część swojej emerytury wydaje na żywność. Ponadto nie jest w stanie 

sama robić sobie już zakupów i musi prosić o pomoc sąsiadów, więc kupno żywności będzie zarówno 

odciążeniem finansowym, jak i organizacyjnym. 

3. Środki czystości 

Pani Maria znaczną część swojej emerytury wydaje na środki czystości. Ich zapas pozwoli 

kobiecie na przeznaczenie pieniędzy na inne, ważne wydatki. 
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1. Żywność trwała 

 

• Herbata 

• Kasza 

• Makaron 

• Cukier 

• Olej 

• Konserwy rybne 

• Owoce i warzywa w puszkach 

• Konserwy mięsne 

• Mąka 

• Herbata - rumianek i mięta. Mleko w 

kartonie, płatki owsiane, dania 

gotowe w słoikach (fasolka po 

bretońsku, pulpety itp.). 

 

2. Środki czystości 

 

• Mydło / żel myjący 

• Płyn do płukania 

• Proszek do prania 

• Płyn do mycia naczyń 

• Płyny czyszczące 

• Szampon 

 

3. Wyposażenie mieszkania 

 

• Kołdra 

• Pościel (poszwy, prześcieradło) 

Uwagi:  Gruba, puchowa kołdra na zimę- 

rozmiar 160x200 oraz pościel dostosowana 

rozmiarem do kołdry. 

 

4. Brakujące sprzęty gospodarstwa 

domowego 

 

• Czajnik  

Uwagi: Pani Maria nie ma czajnika, 

wrzątek gotuje w garnku, co jest 

niebezpieczne przy jej trudnościach w 

poruszaniu się. 

 

5. Inne potrzeby materialne 

 

• Opał 1 tona 

• Mokra karma dla kota. 

• Żwirek dla kota. 

Uwagi:   

Węgiel w workach- pani Maria ma piec w 

mieszkaniu, łatwiej jej przynieść węgiel w 

worku, a także utrzymać czystość. Ponadto 

węgiel jest znacznym wydatkiem w skromnym 

emeryckim budżecie.  

Karma i żwirek- kot jest jedynym towarzyszem 

codzienności pani Marii, jest dla niej bardzo 

ważne, by zapewnić mu również wszystko, co 

niezbędne. 
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