Pani Agata z Rodziną
Kod Rodziny: MAZ-996-38635
Pani Agata 40 lat

Syn Paweł 21 lat

Syn Oliwier 11 lat

Historia Rodziny
Pani Agata (40 l.) mieszka ze swoimi synami Pawłem (21 l.) oraz Oliwerem (11 l.). Kobieta przed
urodzeniem Oliwera oraz Pawła pracowała w biurze jako sprzątaczka. Obecnie kobieta nie może podjąć
pracy z powodu opieki nad synem - Oliwierem, który jest osobą z niepełnosprawnością. Chłopiec jest
niepełnosprawny ruchowo, ma autyzm oraz ma problemy z mówieniem przez co, nie może już uczęszczać
do zwykłej szkoły. Oliwer chodzi do szkoły specjalnej. Do momentu, gdy nie wybuchła pandemia pani
Agata sama go dowoziła do szkoły. Okres pandemii negatywnie wpłynął na chłopca. Przez brak zajęć w
szkole chłopiec zaczął się cofać w rozwoju. Starszy syn Paweł uczy się w szkole policealnej oraz pracuje
dorywczo, aby pomóc mamie. Natomiast mąż pani Agaty nie utrzymuje z nią kontaktu, nie pomaga w
wychowaniu Oliwera oraz nie płaci alimentów na synów. Oprócz problemów zdrowotnych rodzina mierzy
się z problemami finansowymi. Kobieta spłaca miesięczną ratę kredytu w kwocie prawie tysiąc złotych.
Rodzina utrzymuje się z zasiłku oraz świadczenia pielęgnacyjnego, 500+ oraz pracy dorywczej Pawła co
daje łącznie 3546 zł. Po opłaceniu rachunków oraz zakupie leków na jednego członka rodziny zostaje 443
zł.
Piękno Rodziny
Rodzina mimo trudności walczy o poprawę obecnej sytuacji. Pani Agata jest silną kobietą, która z dnia na
dzień dba o rozwój Oliwera, troszczy się o swoich synów. Najstarszy syn Paweł bardzo dużo pomaga
mamie, m.in. zajmuje się bratem. Cała rodzina jest wdzięczna za to, że mają siebie nawzajem i że mogą na
siebie zawsze liczyć. Są to osoby pracowite oraz oszczędne. Każda zaoszczędzona złotówka jest
przeznaczana na leczenie chorego chłopca. Pani Agacie przyjemność sprawia sprzątanie natomiast Oliwer
lubi oglądać bajki. Paweł interesuje się sztukami walk oraz trenuje w domu taekwon-do. Natomiast cała
rodzina lubi spędzać czas razem oraz chodzić na spacery. Rodzina marzy, aby ich sytuacja się poprawiła
oraz żeby stan Oliwera się nie pogarszał.
Trzy kluczowe potrzeby Rodziny:
1. LAPTOP Z EKRANEM DOTYKOWYM niezbędny do nauki lub pracy zarobkowej. Oliwer nie może
korzystać ze zwykłego komputera przez swoją niepełnosprawność ruchową. Żeby mógł uczestniczyć w
nauce zdalnej, potrzebuje komputera z ekranem dotykowym, aby zdołał na nim pracować. Chłopiec w tej
chwili nie może uczestniczyć w zajęciach zdalnych, które są jego terapią. Przez brak sprzętu do nauki
zdalnej, chłopiec nie może się rozwijać, co powoduje cofnięcie się w rozwoju.
2. ŚRODKI CZYSTOŚCI, które są zużywane przez rodzinę w dużych ilościach. Są to drogie produkty.
Zakup środków czystości, pozwoli pani Agacie na odłożenie pieniędzy na rehabilitację Oliwiera, która jest
niezbędna.
3. ŻYWNOŚĆ, której zakup pozwoli na zaoszczędzenie pieniędzy. Mama Oliwiera robi wszystko, by syn
mógł być leczony, rehabilitowany.
Pozostałe potrzeby Rodziny
Żywność trwała:

Kawa

Herbata

Ryż

Mąka

Dżem

Makaron

Owoce i warzywa w puszkach

Kasza

Konserwy rybne

Cukier

Konserwy mięsne

Olej
Środki czystości:

Mydło / żel myjący

Proszek do prania

Szczoteczka do zębów

Płyn do płukania

Pasta do zębów

Płyny czyszczące
Płyn do mycia naczyń

Specjalne wymagania:

Szampon

Pieluchomajtki inteno safety rozmiar S, chusteczki
mokre.

Odzież
Oliwer: Kurtka (Zimowe)
Rozmiar: 158 cm, Uwagi: Chłopiec prosi o kurtkę w kolorze niebieskim.

Materiały szkolne
Bloki
Kredki
Klej
Plastelina
Papier kolorowy

Szczególne upominki
Agata: Torebka

Paweł: Rękawice bokserskie

Oliwer: Klocki edukacyjne (klocki z kształtami)

Uwagi: Pani Agata prosi o torebkę w standardowym rozmiarze, w kolorze czarnym. Rękawice dla Pawła
mogą być koloru czarnego.

