
Rodzina o kodzie POD- 682-416788    
 

Pani Małgorzata (31 l.) i pan Piotr (33 l.) wychowują trójkę dzieci: Krystiana (9 l.), Wiktora (3 l.)  

i Pawła (2 l.). Pani Małgorzata i pan Piotr są w trudnej sytuacji od 1,5 roku, kiedy to pan Piotr stracił 

stałą pracę. Pani Małgorzata na co dzień zajmuje się dziećmi, z kolei pan Piotr obecnie pomimo 

odbytych kursów i szkoleń ma trudność ze znalezieniem stałego zatrudnienia z powodu niskiego 

wykształcenia. Czasem pracuje dorywczo. Rodzinie na utrzymanie muszą wystarczyć zasiłki. Po 

odliczeniu kosztów mieszkania na 1 osobę zostaje tylko 217 zł na miesiąc. Nie wystarcza to na 

podstawowe potrzeby rodziny, a dochodzą do tego jeszcze znaczące wydatki związane z 

wychowywaniem trójki dzieci. Okres, w którym pan Piotr nie ma możliwości podjęcia pracy 

dorywczej, spędza na podnoszeniu swoich kwalifikacji poprzez udział w licznych kursach i 

szkoleniach. Znajduje jednak zawsze czas dla synów. Pani Małgorzata z zadowoleniem stwierdza, że 

chciałaby aby jej synowie również byli "złotą rączką" w domu jak ich ojciec.  

 

Rodzina najbardziej potrzebuje: żywności i środków czystości, pieluch dla Pawła. Pani Małgorzata 

prosi również o żyrandol do salonu, gdyż obecny daje bardzo mało światła i trudno jest przy nim 

odrabiać lekcje. 
 

Relacja z dostarczenia paczki: 
 

Rodzina nie mogła uwierzyć, że te 10 paczek to wszystko dla nich. Pani Małgorzata ogromnie 

ucieszyła się z żyrandola, który nie tylko będzie rozjaśniać salon ale i pięknie go zdobić. Miała 

ogromny uśmiech na twarzy przeglądając wszystkie ubrania, jakie znajdowały się w paczkach. Dużą 

radość sprawiły jej pieluchy, które są dla rodziny dużym wydatkiem oraz duża ilość ręczników. Pan 

Piotr widząc zestaw kluczy, o których marzył, od razu zaczął wszystkim tłumaczyć z wielkim 

uśmiechem na twarzy do czego służy każdy z nich. Krystian aż krzyknął widząc piłkę do nogi oraz 

długopis zmazywalny, mówiąc, że będzie mieć taki sam jak jego koledzy w szkole. Wiktorek od razu 

rozpakował swój pociąg i krzyczał z radości, widząc wiele rzeczy z motywem jego ulubionej bajki 

"Bob budowniczy". Razem z Krystianem wyrywali sobie grę elektroniczną. Pawełek oglądał 

wszystko, co mu weszło w ręce, najbardziej ciesząc się z możliwości otwierania paczek. 
 

Co chce Państwu przekazać wolontariusz: 
 

Dziękuję serdecznie za współpracę w tym szczególnym celu, jakim była pomoc, a przede wszystkim 

sprawienie radości rodzinie. Jestem ogromnie wdzięczna za wszystkie przygotowane paczki, które 

zawierały wspaniałe prezenty i wiele wiele więcej niż rodzina prosiła. Jestem pod wrażeniem chęci 

zaangażowania się w pomoc tak wielu młodych ludzi. 

 

Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina: 
 

Rodzina przekazała śliczną laurkę i własnoręcznie zrobioną kartkę świąteczną, okazując tym samym 

ogromną wdzięczność za otrzymaną pomoc i okazane serce. Dziękujemy z całego serca za pomoc. 

Nie spodziewaliśmy się aż tylu prezentów. Chcielibyśmy wszystkim, którzy dla nas przygotowali te 

wspaniałe rzeczy życzyć wszystkiego co najlepsze, zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. 

Wierzymy, że i my kiedyś będziemy mogli pomóc innym. 
 

 

 

 
 

 

 


