
Rodzina o kodzie POD-036-004288   

Pani Anna (28 l.) samotnie wychowuje syna Krystiana (8 l.). 

Chłopiec jest niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim. Kobieta ze względu na specjalne potrzeby 

syna i fakt, iż wychowuje go sama ma trudności w znalezieniu pracy. Stara się spłacać zadłużone przez jej 

mamę i babcię mieszkanie. Po odliczeniu kosztów utrzymania (575 zł) i leków wspomagających koncentrację 

dla Krystiana (60 zł) rodzinie pozostaje miesięcznie około (220 zł), co w przeliczeniu na osobę daje niewiele 

ponad 100 zł. Mimo trudności Pani Ania jest bardzo dzielną kobietą. Podejmuje prace dorywcze, aktywnie 

szuka stałej pracy. Stara się dokształcać, uczestniczy w kursach, m.in. kucharskim i fryzjerskim, by zwiększyć 

swoje szanse na rynku pracy. Chce też w najbliższym czasie podjąć naukę w zaocznej szkole fryzjerskiej, by 

zdobyć więcej umiejętności praktycznych. Kobieta  cieszy się osiągnięciami szkolnymi syna, nawet tymi 

najmniejszymi. 

 

Rodzina najbardziej potrzebuje żywności i środków czystości. Pani Ania będzie również wdzięczna za 

obuwie na zimę i ubrania dla Krystiana, gdyż chłopiec szybko rośnie. 

 

Relacja z dostarczenia paczki: 

 

Pani Ania i Krystianek czekali na nas zniecierpliwieni do późnych godzin wieczornych, w szczególności 

chłopiec nie chciał pójść spać. Gdy tylko wnieśliśmy paczki Krystianek ochoczo ruszył do rozpakowywania  

i aż podskakiwał z radości. Co chwilę wykrzykiwał: "Wooow, nożyczki, wooow papier kolorowy, wooow 

kredki, lubię grube kredki!" Pani Ania oglądała z każdej strony żelazko, które dostała. Bardzo się nim 

ucieszyła. Od razu też oboje z Krystiankiem mierzyli buty na zimę, które jak się okazało pasowały idealnie. 

Pani Ania nie dowierzała, że dostali tyle paczek. Panią Anię bardzo ucieszyła kurtka dla niej oraz ubranka dla 

syna. Powiedziała, że będą świetnie pasować. Jak sama stwierdziła, wszystko się przyda i wszystko bardzo ją 

cieszy. Krystianek był zachwycony nowym jeepem na pilota, a Pani Ania ucieszyła się bardzo z książki, którą 

dostała. Stwierdziła, że będzie mieć co czytać. 

Co chce Państwu przekazać wolontariusz: 
 

W imieniu swoim, Pani Ani i Krystianka serdecznie Państwu dziękuję. Przede wszystkim za wspaniały, "szyty 

na miarę" prezent dla Rodziny, za zaangażowanie, dobre serca, za to, że dzięki Państwu i ja wierzę w Dobro 

ludzi. Równocześnie chciałabym Państwu życzyć zdrowych, spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego 

Narodzenia i wielu łask od Maleńkiego Dzieciątka Jezus. 

 

Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina: 
 

Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, życzę wszystkiego najlepszego. Jestem w szoku. Trudno uwierzyć, że 

są jeszcze tacy ludzie, którzy chcą pomagać. Rzadko się teraz zdarza, żeby ktoś tak bezinteresownie pomagał. 

To niesamowite. Jesteście przecudownymi, wspaniałymi ludźmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


