
Rodzina o kodzie POD- 036-029601  
 

Pani Ewa (49 l.) i pan Tadeusz (56 l.) wychowują czworo dzieci: Mariusz (22 l.), Beata (19 l.), 

Jagoda (17 l.) i Julia (7 l.). Na co dzień pani Ewa zajmuje się niepełnosprawną córką Julią, która 

urodziła się ze skrajnym wodogłowiem, nie widzi, jest karmiona przez PEG. Ponieważ córka 

wymaga całodobowej opieki pani Ewa musiała zrezygnować z pracy. Rodzinę utrzymuje więc pan 

Tadeusz, który jako cieśla zarabia (1700 zł). Rodzicom pomaga finansowo syn Mariusz odbywający 

staż jako ratownik medyczny z pensją (800 zł). Córki jeszcze się uczą, ale na wakacjach podejmują 

prace dorywcze, aby odciążyć rodziców. Zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny oraz świadczenie 

pielęgnacyjne to kwota (1465 zł). Po odjęciu kosztów utrzymania, zakupu leków i pieluch dla Julii 

(700 zł) na życie pozostaje niecałe 400 zł na jednego członka rodziny. Domowy budżet obciąża spłata 

kredytu zaciągniętego na zakup ssaka dla Julii. Jest on niezbędny do usuwania wydzieliny zalegającej 

w drogach oddechowych. Życie pani Ewy skupia się głównie na opiece nad ciężko chorą córką. Po 

urodzeniu lekarze dawali dziecku 3 lata życia. Pan Tadeusz i starsze dzieci również pomagają w 

opiece nad Julią. Często muszą rezygnować z własnych potrzeb, dla nich najważniejsza jest 

najmłodsza siostra.  

 

Najważniejsze potrzeby rodziny to:  blender do miksowania posiłków dla Julii, ponieważ 

dziewczynka może przyjmować tylko zmiksowane pokarmy, żelazko, którym dezynfekowane są 

ubrania córki po praniu. Rodzina potrzebuje także żywności oraz pieluch dla Julii. 
 

Relacja z dostarczenia paczki: 
 

Pani Ewa widząc ogromne 13 paczek, jakie wnosiłam wraz z jej córkami nie mogła uwierzyć w to, co 

się dzieje. Cały pokój został zastawiony prezentami od Darczyńców. Zapanowała wielka radość i 

wzruszenie. Mama była przeszczęśliwa z powodu zapasu pieluch i jedzenia dla Julii oraz bardzo 

zadowolona z blendera i żelazka. Nowe kozaczki pięknie prezentowały się na nogach. Starsze córki 

odpakowując paczki opowiadały młodszej siostrze, która nie widzi co otrzymały od wspaniałych 

ludzi. Z zaciekawieniem oglądały książki, kosmetyki i ubrania, których chyba się nie spodziewały. 

Każdy podarek doceniony i potrzebny. 
 

Co chce Państwu przekazać wolontariusz: 
 

Bardzo dziękuję Siostrom Pijarkom, rodzicom i uczniom ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum za 

zaangażowanie i okazaną pomoc, dobrą komunikację, wsparcie, życzliwe słowo i uśmiech. Dzięki 

Państwu świat choć na chwilę stał się piękniejszy. To ludzie pomagają, nie rzeczy. Wasze prezenty to 

promień nadziei i impuls do zmiany. Dziękuję i życzę radosnych Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina: 
 

Rodzina chciałaby bardzo gorąco podziękować za dary, okazane serce, dobroć. Bez Was i Waszej 

pomocy święta, jak i najbliższe tygodnie nie byłyby takie radosne i szczęśliwe. Ze wzruszenia Pani 

Ewie brakowało słów, dlatego wręczyła mi kartkę z życzeniami dla Państwa - "W podziękowaniu za 

okazane szlachetne dobro dla naszej rodziny życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Bożego 

Narodzenia. Niech Dzieciątko Jezus Błogosławi Wam każdego dnia". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


