
 

Kod rodziny 

SLA-1253-513542 

 

 

Opis rodziny  

Pani Urszula (36 l.) od 4 lat samotnie wychowuje trójkę dzieci: 11-letnią Amelię, 9-letnią Sylwię 

i 4-letniego Filipa.  

Rodzina radziła sobie w życiu na początku małżeństwa, zanim mąż pani Uli zaczął sięgać po 

alkohol i grać w gry hazardowe, trwoniąc w ten sposób budżet domowy. Kilka lat temu, kiedy 

mąż pani Uli wyjechał z kraju (co skutkowało rozwodem), budżet rodzinny jeszcze bardziej 

podupadł, ponieważ pani Urszula z powodu ciąży i zajmowania się córkami nie była w stanie 

podjąć pracy. Obecnie rodzina utrzymuje się z alimentów oraz zasiłku rodzinnego i dopłat do 

mieszkania. Po odliczeniu kosztów utrzymania mieszkania, rodzinie pozostaje 388 zł na osobę. 

Pani Ula mieszka z dziećmi w dwupokojowym małym mieszkanku. Dziewczynki zajmują jeden 

pokój, a pani Ula z synem drugi. 

Pani Ula marzy o pracy w cukierni. Ma niezwykły talent do dekorowania tortów i chciałaby 

podjąć kurs w tym kierunku, aby rozwinąć swoje umiejętności. Jest też bardzo radosną 

i optymistycznie nastawioną do życia osobą. Chętnie podjęłaby się również pracy z osobami 

starszymi. 

Rodzina najbardziej potrzebuje rozkładanego fotela, ponieważ pani Ula śpi na jednym łóżku 

z synem. Bardzo przydałby się także odkurzacz, ponieważ przy dzieciach wykładziny szybko się 

brudzą. Odciążeniem dla budżetu rodziny byłaby także żywność. 

 

 

Potrzeby rodziny 

I. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA: 

Podstawowe produkty żywnościowe: herbata, kasza, cukier, konserwy mięsne, kawa, makaron, 

olej, konserwy rybne, ryż, mąka, dżem, warzywa w puszkach 

Inne: słodycze 

II. ŚRODKI CZYSTOŚCI I ARTYKUŁY HIGIENICZNE 

Potrzebne środki czystości: proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żel myjący, pasta 

do zębów, płyny czyszczące, szampon 

III. ODZIEŻ I OBUWIE 

Amelia-rozmiar146-dobrze zbudowana, Sylwia-rozmiar 146-szczupła, p. Urszula- obuwie- 

trapery sznurowane, kozaki na płaskim obcasie  

IV. MATERIAŁY SZKOLNE: 

zeszyty, farbki, papier kolorowy, bloki, klej, nożyczki, przybory do pisania, kredki, plastelina, 

piórnik 

 

 



V. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA: 

ręczniki, pościel 

Inne: pościel o wymiarach 160x200cm 

 

VI. BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO:  

 

odkurzacz, komplet talerzy, fotel rozkładany (szerokość max. 85 cm) 

VII.  INNE POTRZEBY: 

sanki 

VIII.  SZCZEGÓLNE UPOMINKI: 

Urszula - 'szpryca' do dekorowania tortów, Amelia - słuchawki do komputera (okrągłe, 

nakładane na uszy), Sylwia – pluszak Clipper (MineCraft), Filip - auto na zdalne sterowanie 

 

NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY: FOTEL DO SPANIA JEDNOOSOBOWY, ODKURZACZ 

 


