
Sytuacja rodziny: 
 Pani Aneta (52 l.) mieszka wraz z mężem, Panem Pawłem (54 l.) i córką Wiktorią (33 l.). 

Sytuacja rodziny nigdy nie była łatwa, ze względu na niepełnosprawność (porażenie 

mózgowe) Wiktorii, która miewa również ataki padaczki, więc od zawsze wymagała stałej 

opieki, oraz pielęgnacji ze strony matki. Niestety sytuacja rodziny jeszcze bardziej się 

pogorszyła, gdy w 2010 roku Pan Paweł, jedyny żywiciel rodziny, zachorował na nowotwór 

żołądka, wskutek czego musiał zrezygnować z pracy zawodowej. Teraz jedyne źródło 

utrzymania stanowi emerytura Pani Anety renta socjalna Wiktorii  i zasiłek pielęgnacyjny. 

Łącznie jest to 1513 zł z czego ponad połowa idzie na leki Pana Pawła i na koszty utrzymania 

domu, w związku z czym dochód na jednego członka rodziny wynosi zaledwie 161 zł. Ze 

względu na tak trudną sytuację rodzina musiała wziąć kredyt w wysokości 4000 zł na 

pokrycie zaległych opłat i codzienne wydatki, z czego jeszcze połowa pozostaje niespłacona. 

Relacja z dostarczenia i rozpakowywania paczki przez rodzinę:  

Pani Aneta zobaczyła nas już z dala i stojąc w drzwiach zaprosiła nas do środka. Ilość 

paczek bardzo ją zaskoczyła. Gdy rozpoczęła je rozpakowywać, na jej twarzy pojawiły się 

łzy... Mówiła: "Gdzie ja bym się spodziewała, że kiedyś dostanę takie prezenty!" Jej córka 

Wiktoria także z zaciekawieniem przyglądała się całej sytuacji. Gdy mama podała jej 

poduszkę, uśmiechnęła się i nie chciała jej już wypuścić z rąk. Pani Anecie szkoda było 

nawet rozrywać ozdobionego papieru. Wszystkie rzeczy bardzo jej się podobały i wszystkie 

dokładnie z zapartym tchem oglądała. Nawet żywność po kolei wyciągała z pudełek. 

Stwierdziła, że teraz będzie miała zapas! Ale chyba najbardziej zadowolona była z 

ręczników i odzieży. Gdy w kolejnym pudełku znalazła kombinezon(spodnie i kurtkę) 

przeznaczoną dla Wiktorii, stwierdziła, że musi ją odpakować. Do córki powiedziała: " 

Spójrz jaka piękna i kolorowa. Ubiorę Ci jak pójdziemy na spacer. Ale będziesz pięknie 

wyglądać!" Również buty i dresy dla męża bardzo przypadły jej do gustu. Jednym słowem 

wszystkie rzeczy sprawiły rodzinie ogromną radość i za wszystkie wielokrotnie dziękowała. 

 

Co chce Państwu przekazać wolontariusz:  

Również ja pragnę serdecznie podziękować za wspaniałą i owocną współpracę oraz za 

pomoc przekazaną rodzinie. Widząc łzy w oczach Pani Anety oraz obserwując jej reakcję na 

poszczególne prezenty, mam pewność, że pomoc trafiła w odpowiednie ręce i pozwoli tej 

rodzinie choć na chwilę odetchnąć od codziennych trudności. Dzięki Państwu, Pani Aneta 

odzyskała wiarę w ludzi, bo naprawdę nie spodziewała się, że dostanie cokolwiek, a 

otrzymała tak wspaniałe prezenty. Odzież w paczkach była idealnie dopasowana 

rozmiarowo i na pewno posłuży rodzinie przez wiele lat. W imieniu rodziny oraz swoim 

własnym jeszcze raz DZIĘKUJĘ za wszystko!  

 

Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina:  

Rodzina prosiła by przekazać serdeczne podziękowania za te cudowne prezenty, które choć 

na chwilę pozwolą zapomnieć o problemach i które naprawdę się przydadzą. Rodzina 

przesyła również życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 

Roku oraz mówiła, że przy wigilijnej wieczerzy będzie o Państwu pamiętać. 

 


