
Opis rodziny 

Pani Małgorzata(46 l.) samotnie wychowuje córkę Wiktorię (1 l.). Życie pani Małgorzaty nigdy nie 

było łatwe. Rozwód z mężem alkoholikiem, ciąża i odtrącenie przez znajomych i rodzinę spowodowały, 
że pani Małgorzata została sama. Aktualnie są we dwie z córką Wiktorią. 

Pani Małgorzata codziennie odprowadza córkę do żłobka, a sama idzie w tym czasie do pracy, żeby 

miały z czego zapłacić za rachunki. Dochód pani Małgorzaty wynosi 2000 zł. Po odliczeniu kosztów 
mieszkania i rachunków wychodzi jedynie 90 zł na osobę. Pani Małgorzata to kobieta o wielkim sercu, 

sama chciałaby pomagać innym ludziom i zwierzętom. Jest bardzo wdzięczna za każdy mały gest 
pomocy. Marzy, aby dobrze wychować córkę i dać jej jak najlepszy przykład, by poradziła sobie w 

życiu. Dla pani Małgorzaty najważniejszą potrzebą jest kuchenka mikrofalowa. Bardzo pomogłoby to w 

szybkim podgrzaniu mleka czy zupy dla córki. Ważne są również pampersy dla dziecka, które dużo 
kosztują, a zużywają się bardzo szybko. Potrzebna jest również żywność, na którą 

czasem jest za mało pieniędzy. 
3. Potrzeby rodziny 

Żywność i rzeczy codziennego użytku, na które wydaje się dużo pieniędzy, dostanie ich 

bardzo by pomogło w budżecie rodziny. 
Przydadzą się: Herbata, Kasza, Cukier, Konserwy mięsne, Kawa, Makaron, Olej, Konserwy rybne, Ryż, 

Mąka, Dżem, Warzywa w puszkach, kisiel, budyń 
Produkty dla niemowląt: kaszka bobovita, chrupki kukurydziane, herbatniki  

Środki czystości: Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący, 

Pasta do zębów, płyn do płukania, Płyny czyszczące, Szampon, Szczoteczka do zębów 

Artykuły dziecięce: pampersy rozmiar 4, chusteczki nawilżane, szampon dla dzieci 
Inne środki czystości: worki na śmieci 60l, ręczniki papierowe 

Pampersy - bardzo szybko się kończą a nie są tanie. 
Odzież – rajtuzy dziecięce rozmiar 90 

Obuwie – botki do kostki na płaskiej podeszwie, czarne, rozmiar: 39, tenisówki/pantofelki do domu i 

przedszkola rozmiar: 22 
Bloki, kredki, kolorowanki 

Wyposażenie mieszkania: Kołdra, Poduszka 

Brakujące sprzęty: Kuchenka mikrofalowa bardzo by uprościłaby każdy dzień, z powodu braku czasu 

szybkie podgrzanie mleka lub zupy dla córki jest dużą wygodą.  
Zwykłe krzesło do biurka, ponieważ nie ma przy czym usiąść jeśli chce się coś zrobić przy biurku. 

Specjalne upominki: książki biograficzne i na faktach. 
Inne potrzeby - smoczki+zawieszki, stoliczek z krzesłem dla dziecka 


