
Rodzina o kodzie  POD- 036-043292          

Pani Magdalena (41 l.), z mężem Norbertem (39 l.), wychowują czwórkę dzieci: Karolinę (13 l.), 

Kacpra (12 l.), Kasię (11 l.) i Kamilę (9 l.). Sytuacja rodziny jest trudna, ponieważ tylko pani Magda 

pracuje. Pan Norbert, mimo tego, że chciałby wesprzeć rodzinę finansowo, ma zakaz wykonywania 

jakiejkolwiek pracy ze względu na jego poważny stan zdrowia, albowiem czekają go kolejne 

operacje na przepuklinę. Rodzina utrzymuje się jedynie z pensji Pani Magdaleny (1200 zł) oraz z 

zasiłku rodzinnego (ok. 420 zł), co po odliczeniu kosztów utrzymania mieszkania i leków, wynosi ok. 

230 zł na osobę miesięcznie. Kwota ta często nie wystarcza na podstawowe potrzeby dzieci, a do tego 

dochodzą również znaczne wydatki szkolne. 

Pan Norbert, na ile pozwala mu zdrowie, zajmuje się domem. Dla obojga rodziców bardzo ważne jest 

poświęcanie czasu swoim pociechom, są dumni z najstarszej córki, która odnosi sukcesy w dziedzinie 

plastycznej i wiąże z tym swą przyszłość. Rodzina jest bardzo uśmiechnięta, pogodna, jak powiedziała 

Pani Magdalena, są dumni z tego, że starają radzić sobie sami.  

 

Rodzina byłaby wdzięczna za: żywność, gdyż jej zapas pozwoliłby zaoszczędzić trochę pieniędzy. 

Pan Norbert podkreśla, iż bardzo przydałby się komplet garnków oraz kołdra i pościel dla dzieci, na 

zakup których nie mogą sobie pozwolić.  
 

Relacja z dostarczenia paczki: 
 

Najbardziej z paczki ucieszyły się dzieci. Już w drzwiach powitały nas szczerymi uśmiechami i zaraz 

po wniesieniu pudełek zabrały się do rozpakowywania prezentów. Były bardzo zadowolone  

z zabawek, nowej piłki, gier planszowych, zwłaszcza gry Scrabble, w którą, jak powiedziały, będą 

grać z całą rodziną. Panią Magdę ucieszył duży zapas żywności i środków chemicznych. Pan Norbert 

bardzo dziękował za nowe garnki i patelnie. Był bardzo wzruszony i ciągle powtarzał, że Darczyńca 

musi mieć dobre serce. Nie sądził, że uda się zebrać te wszystkie rzeczy, cieszył się, że dzieci dostały 

nową kołdrę. W domu słychać było tylko krzyki radości, śmiech dzieci i ciągle powtarzające się 

słowa: "Dziękujemy, bardzo...bardzo dziękujemy". 
 

Co chce Państwu przekazać wolontariusz: 
 

Chciałabym gorąco podziękować za przekazaną mądrą pomoc rodzinie, odpowiedzialne podejście do 

sprawy, za wspaniałą współpracę i przemiły kontakt. Ogromnie dziękuje również, że mogłam być 

świadkiem tak olbrzymiej radości rodziny, te święta na pewno będą dla nich spokojne. Wyszliśmy od 

rodziny wiedząc, że paczka przyniosła im naprawdę wiele radości. Z serca dziękuję i życzę Wesołych 

Świąt!! 

 

Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina: 
 

Pragniemy przekazać szczere podziękowania, sto lat życia w zdrowiu i szczęściu, a także wszystkiego 

najlepszego na te nadchodzące święta. Stokrotne podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie dla nas. 

Trudno w słowach określić, jak bardzo jesteśmy wdzięczni. Cieszymy się, że istnieją jeszcze tak 

dobrzy ludzie na świecie. Paczka odciążyła nas nie tylko finansowo, ale też psychicznie na te święta. 

W tym roku poradzimy sobie sami, spełniły się nasze małe marzenia. 

 

 

 

 


