1. Żywność trwała: herbata, kawa, mąka, olej, dżem, konserwy rybne, soki, sosy typu pomysł na, ryż,
kasza, makaron, cukier, owoce i warzywa w puszkach, przyprawy do potraw, słodycze, konserwy
mięsne i inne
2. Środki czystości: proszek do prania, płyn do mycia naczyń, szampon, pasta do zębów, chemia do
mieszkania, płyn do płukania, płyny czyszczące, mydło/żel myjący, chusteczki do wycierania kurzu,
płyny do czyszczenia, szczoteczka do zębów i inne
3. Odzież: kurtka zimowa XL, koszulka/t-shirt XL, dres XL, kurtka zimowa L, dres L, kurtka zimowa XL,
czapka (zimowa), rękawiczki (zimowe), szalik
4. Obuwie: kozaki/buty zimowe 37, buty zimowe 42, buty zimowe 44
5. Wyposażenie domu: kołdra x2, koc x3, ręczniki, pościel, poduszki, czajnik (na gaz), obrus, patelnia
6. Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego, sprzęt elektroniczny niezbędny do nauki lub pracy
zarobkowej lub inne potrzeby materialne – pralka, opał: 1 tona, laptop, rower miejski

Rodziny, dla których organizujemy pomoc:
Pan Mariusz i Pani Maria
Rodzina do niedawna radziła sobie dobrze. Małżeństwo pracowało i cieszyło się życiem. Pan Mariusz
jednak podczas wykonywania prac domowych nabawił się kontuzji. Chcąc szybko wrócić do pracy
odwiedzał różnych specjalistów co zrujnowało domowy budżet. Okazało się jednak, że bez operacji
się nie obejdzie, bez niej pan Mariusz nie może wrócić do pracy. Niestety z powodu panującej
pandemii i obostrzeń pan Mariusz nadal czeka na swoją operację. Przez ciągle odwlekające się
zwolnienie lekarskie pan Mariusz stracił pracę. Ciężka sytuacja rodziny nie jest spowodowana tylko
stratą pracy pana Mariusza. Rodzina od lat zmaga się z długami i ciągle spłaca raty kredytu
zaciągniętego przed laty, co stawia rodzinę w trudnej sytuacji. Na ten moment rodzina utrzymuj się z
pensji pani Marii i zasiłku pana Tomasza co daje 3420 zł miesięcznie. Po spłacie raty kredytu w
wysokości 2000 zł i opłaceniu rachunków rodzinie zostaje 427 zł na osobę. Ta kwota sprawia, że
często brakuje pieniędzy na najpotrzebniejsze rzeczy.

Pan Jan
Pan Jan mieszka samotnie w dużym domu rodzinnym. Lubi spędzać czas ze swoimi psami na świeżym
powietrzu. Mimo wieku stale szuka dorywczych prac, by zarobić na żywność i utrzymanie domu. Pan
Jan otrzymuje emeryturę o niskiej kwocie, co zupełnie nie wystarcza na stworzenie godnych
warunków życia, w szczególności zimą, kiedy większość budżetu pochłania ogrzanie domu. Problemy
pana Jana zaczęły się kilka lat temu, po śmierci ukochanej żony i córki. Łączny dochód z emerytury
pana Jana oraz wsparcia socjalnego to 1500 zł. Po opłaceniu kosztów mieszkania i rat pożyczek na
życie zostaje 512 zł.

