Czasami, żeby zrobić pierwszy krok, potrzebna jest czyjaś pomoc.
Jodi Picoult
Rodzina o kodzie POM-3085-575902
OPIS RODZINY
Pani Dominika (l. 25) samotnie wychowuje dwójkę dzieci: Gabrysia (l. 6) i Zuzię (l. 3). Pani
Dominika jest bardzo młodą kobietą, ale już mocno doświadczoną przez życie. Kiedy była w 9
miesiącu ciąży z Gabrielem, ojciec dziecka zostawił ich. Niestety pozbawiona pomocy przy dziecku
kobieta nie ukończyła szkoły licealnej. Później poznała następnego mężczyznę i zaszła z nim w
ciążę. Wszystko wydawało się, że będzie pięknie, jednak po narodzinach Zuzi, kobieta zaczęła
doświadczać przemocy psychicznej i fizycznej. Siedziała w domu, opiekowała się dziećmi,
doświadczała przemocy ze strony partnera i wg niej samej nie widziała, ani nie miała szansy na
poprawę. Popadała w coraz większą depresję, była zniewolona i wystraszona, bała się nie tyle o
siebie, co o dzieci. Wiele razy wzywała policję, aż w końcu została rodzinie założona niebieska
karta. Dzięki temu posunięciu kobieta znalazła w sobie siłę i postanowiła walczyć. Wyprowadziła
się do babci, gdzie po jej śmierci została w kawalerce. Wyrzuciła mężczyznę z domu i z życia. Obu
mężczyzn posądziła o alimenty, które każdy z nich płaci. Udała się do fundacji, która pomaga takim
młodym mamom uporządkować życie i ułatwia znaleźć pracę. Dzięki płaconym alimentom (800 zł)
posłała dzieci do przedszkola (700 zł), przez co może pracować, co prawda nie na cały etat, ale
cieszy się z tego, co jest (1230 zł). Od września nie otrzymuje 500+, ponieważ oczekuje na
dokumentację z sądu. Za mieszkanie Pani Dominika płaci 800 zł. Na leki dla synka, który jest
chory na AZS (atopowe zapalenie skóry) i astmę oskrzelową płaci miesięcznie 150 zł. Po
podliczeniu wszystkich przychodów i rozchodów- pozostaje jej na jednego członka rodziny po 130
zł. Jest to bardzo skromny budżet przy dwójce dzieci. Pani Dominika jest bardzo dzielną młodą
kobietę Pomimo bagażu doświadczeń stara się wyjść na prostą drogę, walczy o każdy dzień. Jest
bardzo dumna ze swoich dzieci, ponieważ po tym wszystkim, czego były świadkami, zachowały
radość i dziecięcą beztroskę. Kobieta dostrzega, że sama też wiele już osiągnęła, stanęła na nogi,
znalazła w sobie siłę, żeby szukać pomocy. Ten nowy początek jest długi, ale jest to wielki krok w
przyszłość.
Pani Dominika w przyszłości chciałaby ukończyć ostatni rok liceum i zdać maturę,
ponieważ z wykształceniem średnim jest łatwiej o pracę, lepiej płatną. Pani Dominika, jako
najważniejszą potrzebę wskazała żywność, gdyż pochłania ona dużą część domowego budżetu.
Później wskazała środki czystości. Należy tu wspomnieć, że Gabryś jest chorym dzieckiem.
Choruje na AZS i ma astmę oskrzelową. W takim przypadku w mieszkaniu musi panować
porządek. Ostatnią najważniejszą potrzebą jest łóżko dla Pani Dominiki, ponieważ obecnie śpi na
łóżku dziecięcym, które jest połamane i zapadnięte. Kobieta podkreśla, że nie musi być ono nowe,
ale czyste i w dobrym stanie.
POTRZEBY RODZINY
Żywność, przy dwójce dzieci nie może brakować najpotrzebniejszych produktów żywieniowych.
Środki chemiczne- pochłaniają sporą część z budżetu, już i tak ubogiego.

Łóżko- wersalka, sofa. Pani Dominika nie wysypia się, często w nocy dzieci do niej przychodzą
spać. Łóżko, na którym obecnie sypia, jest dziecięce i połamane.
ŻYWNOŚĆ TRWAŁA:
Herbata, kasza, cukier, konserwy mięsne, kawa, makaron, olej, konserwy rybne, ryż, mąka, dżem,
warzywa w puszkach.
Inne produkty żywnościowe: kawa rozpuszczalna, dżem truskawkowy, mleko uht, kakao w
proszku, płatki śniadaniowe.
ŚRODKI CZYSTOŚCI :
Proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żel myjący, pasta do zębów, płyny czyszczące,
szampon, szczoteczka do zębów.
Artykuły dziecięce: pasta i szczoteczka dla dzieci, chusteczki nawilżane, szampon dla dzieci,
chusteczki do nosa
Inne: dla chłopca: proszek LOVELA, EMOLIUM - zestaw, płyn do płukania LENOR żółty lub biały
ODZIEŻ : przyda się wszystko, ale w szczególności :
Zuzia rozmiar: 98-104-110, sylwetka: drobna - rajstopy , spodnie, getry , kurtka
Gabriel : 122-128, sylwetka szczupła - spodnie, kurtka zimowa i inne
Dominika rozmiar 36, niska, szczupła – kurtka
OBUWIE :
Zuzia - kozaki 24-25
Gabriel- kozaki 28
Dominika – kozaki 39
POMOCE SZKOLNE:
Zeszyty, farbki, papier kolorowy, plecak, bloki, klej, nożyczki, przybory do pisania, kredki,
plastelina, piórnik, kolorowanki
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA :
Kołdra, koc, ręczniki, pościel, poduszka
Brakujące sprzęty:
- stół i krzesła dla trzech osób (mają stolik kawowy, jest on bardzo niski, ciężko przy nim
jeść) (może być używany),
- wersalka, sofa dla mamy (obecnie śpi ona na łóżku dziecięcym, jest ono połamane, nie
składa się) (może być używana - byle czysta i w dobrym stanie),
- zestaw talerzy (ma tylko trzy głębokie i trzy płaskie talerze - reszta pobita),
- w podłodze są dwie dziury, zakryte dywanem, ponieważ brakuje w niej dwóch paneli.
SPECJALNE UPOMINKI :
Dla Zuzi - lalka Elza z Krainy Lodu.
Dla Gabrysia - jakieś Lego.
Dla mamy Dominiki - mop parowy. Spytałem czy sprawi jej radość mop, czy nie chce czegoś
innego? Powiedziała, że uwielbia sprzątać i będzie to dla niej idealny prezent :)
Oto praktyczne wskazówki, które będą pomocne w przygotowaniu paczki.
Pamiętaj, że jesteś jedynym darczyńcą dla rodziny - po wybraniu jej przez Ciebie nikt inny
nie będzie przygotowywał dla niej pomocy.
Nie musisz zakupić wszystkich rzeczy z listy. Pamiętaj jednak, że wybierając rodzinę
decydujesz się w pierwszej kolejności zaspokoić 3 najważniejsze potrzeby, które rodzina wymieniła
w opisie. Zwróć jednak uwagę, że wszystkie wymienione rzeczy są dla rodziny bardzo ważne.
Rzeczy, które podarujesz rodzinie powinny być dla niej prezentem. Mogą, ale nie muszą
być nowe. Jeśli będą to rzeczy używane - niech będą zadbane. Paczka przygotowywana jest z
myślą o drugim człowieku – jest jak prezent. Przygotuj paczkę tak, by osoby, których nią

