
Rodzina o kodzie POD- 682-404194   
 

Pani Katarzyna (30 l.), wraz ze swoimi rodzicami: Stanisławem (58 l.) i Marią (56 l.), wychowują 

chorego na zwężenie cieśni aorty syna Jakuba (11 l.). Dziecko wymaga operacji serca. Ponadto 

często zmaga się z infekcjami z powodu słabej odporności. Nikt w rodzinie nie pracuje. Pan 

Stanisław został zwolniony dwa lata temu z lokalnego zakładu. Alergia pani Katarzyny oraz 

zwyrodnienie kręgosłupa i wiek pana Stanisława stanowią przeszkody w poszukiwaniu pracy. 

Rodzina utrzymuje się ze świadczeń socjalnych oraz alimentów na Jakuba (łącznie 1560 zł). Po 

odjęciu kosztów utrzymania mieszkania (536 zł) i leków (150 zł) pozostaje 219 zł na osobę 

miesięcznie. Członkowie rodziny z dużym poświęceniem poszukują pracy, która jest niezbędna do 

poprawienia ich sytuacji. Odpowiadają na dziesiątki ofert, a pani Katarzyna zamieszcza oferty pracy 

jako pomoc domowa. Rodzina nie poddaje się, dzięki wzajemnemu wsparciu, jakie sobie udzielają. 

Domownicy szczególnie dumni są z Kuby, który osiąga bardzo dobre wyniki w nauce.  

 

Rodzina najbardziej potrzebuje: materaca, gdyż ze względu na brak łóżek dla wszystkich 

zmuszeni są naprzemiennie spać na podłodze, kołdry i poduszki antyalergicznej, inhalatora – 

pomocnego przy różnych infekcjach Jakuba, które często łapie, miksera – posiłki dla Kuby muszą 

być miksowane. Brakuje im też obuwia na zimę. Rodzina będzie również wdzięczna za żywność. 

 

Relacja z dostarczenia paczki: 
 

Po wniesieniu pierwszych trzech paczek rodzina myślała, że to jest wszystko i chciała zamknąć drzwi. 

Zdziwili się, że musimy iść po kolejne pudełka. Kiedy wnieśliśmy połowę z paczek, pani Maria i pani 

Katarzyna się rozpłakały. Pan Stanisław nie odzywał się, tak był zaszokowany, kiedy zobaczył 12 

pudeł. Miał problemy z ich otwieraniem. Wszyscy byli bardzo poruszeni. Panią Katarzynę 

uszczęśliwił widok inhalatora oraz miksera. Przyda się on szczególnie dlatego, że w najbliższym 

czasie Kuba przejdzie kolejną operację. Panu Stanisławowi spodobały się otrzymane buty zimowe. 

Panią Marię uradowała żywność, a Jakuba całkowicie pochłonęły otrzymane zabawki – puzzle i cały 

worek dinozaurów. 

 
Co chce Państwu przekazać wolontariusz: 
 

Jestem niezmiernie szczęśliwy, że przyszło mi z Siostrami spotkać się i przyczynić się do pomocy tej 

rodzinie. Przygotowana paczka była wspaniałym prezentem dla rodziny i bardzo się nią ucieszyli. Jest 

to dla mnie szczególnie ważne, ponieważ odczuwam pewną szczególną wieź emocjonalną z tą 

rodziną. Z całego serca dziękuję za wszystko. Szczęść Boże! 

 

Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina: 
 

Rodzina jest bardzo wdzięczna darczyńcom. Trudno było im wyrazić słowami radość, ale czasem 

milczenie i łzy w oczach potrafią pokazać to lepiej. Jestem pewien, że to wydarzenie pozostanie w ich 

pamięci na długie lata i pozwoli uwierzyć, że zmiana w ich życiu jest możliwa. 


