
Szlachetna Paczka w naszej szkole 15.11.-10.12. 

dla Pani Ewelina z rodziną 

Kod Rodziny:  WLP-1521-64331 

 

Historia  
Pani Ewelina (28 lat) wcześniej była spełnioną kobietą, żyjącą w związku ze swoim partnerem. Kiedy na świat przyszedł Aleksander (8 lat) pani Ewelina myślała, że spełniło 
się jej największe marzenie o posiadaniu rodziny. Niestety u Aleksandra zdiagnozowano nadpobudliwość psychoruchową i drgawki gorączkowe, przez co chłopiec ma 
problemy z przystosowaniem społecznym i skupieniem uwagi. Po kilku latach na świat przyszła Klaudia (16 miesięcy) u której wykryto dwa naczyniaki oraz wrodzone 
zniekształcenie stóp. Po urodzeniu młodszego dziecka, partner kobiety opuścił rodzinę. Cały trud wychowania dwójki chorych dzieci spadł na panią Ewelinę, która nie ma 
nikogo, kto mógłby ją wspierać. Rodzina utrzymuje się z różnego rodzaju zasiłków w wysokości 4715 zł, jednak wydatki na wynajmowane mieszkanie, rehabilitację 
młodszego dziecka oraz lekarstwa wynoszą ponad 3300 zł. Na życie pozostaje im 460 zł na osobę miesięcznie. 

 

Piękno  
Rodzina cieszy się z każdej wspólnie spędzonej chwili. Mimo trudu samotnego wychowania i opieki widać dużą więź między mamą i  dziećmi. Uwielbiają grać razem w gry 
planszowe, spacerować i gotować. Pani Ewelina pragnie ukończyć szkołę gastronomiczną, by móc w przyszłości podjąć pracę w dobrej restauracji. Aleksander interesuje się 
sportem, marzy, aby zostać słynnym napastnikiem w piłce nożnej. Mała Klaudia już od pierwszych dni życia wykazuję wrażliwość na dźwięki muzyki. 

TRZY KLUCZOWE POTRZEBY: 

1. Środki higieniczne oraz czystości. Ze względu na choroby dzieci środki do higieny osobistej oraz środki czystości są 

niezbędne w funkcjonowaniu rodziny a ich koszty przewyższają możliwości finansowe rodziny. 

2. Artykuły szkolne. Terapią dla Aleksandra z nadpobudliwością są zajęcia manualne z wykorzystaniem różnych technik, dlatego artykuły 

szkolne są  niezbędne dla poprawy zdrowia dziecka. 

3. Komputer/laptop. Aleksander poprzez brak dostępu do Internetu oraz komputera ma ogromne zaległości w nauce. Mając dostęp do 

Internetu mógłby razem z mamą nadrobić zaległości. 

POZOSTAŁE POTRZEBY : 

Żywność trwała : herbata, kawa, makaron, kasza, olej, dżem, cukier, konserwy rybne, konserwy mięsne, owoce i warzywa                 

w puszkach, mąka, ryż, słodycze, mleko dla niemowląt (Nestle Little Steps po 1 roku 3), słoiczki najlepiej brokuł i bataty, kaszka 

ryżowa (banan, czekolada, truskawka)  

Środki czystości : płyn do mycia naczyń, płyny czyszczące, mydło / żel myjący, szampon, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, 

proszek do prania, płyn do płukania, ręczniki papierowe, chusteczki nawilżające, papier toaletowy nawilżony i zwykły, worki na śmieci, 

gąbki do mycia naczyń, podpaski/tampony, pieluchy pampers (inne są uczulające) rozmiar 4, pieluchomajtki (rozmiar S/M) dla 

Aleksandra, butelki dla niemowląt, oliwka, krem pielęgnacyjny Ziaja, szampon i żel do kąpieli hipoalergiczny, podkład na łóżko 

Wyposażenie mieszkania :  Kołdra, koc, ręczniki kąpielowe i do rąk, pościel 160x200 (poszwy, prześcieradło), poduszka 

Materiały szkolne: zeszyty A4, B5 w kratkę, zeszyty w 3 linie do edukacji wczesnoszkolnej, bloki, kredki, farbki, klej, plastelina, 

papier kolorowy, nożyczki, piórnik, plecak, przybory do pisania, bloki kolorowe , długopisy zmywalne, plecak 

Obuwie: Ewelina: rozmiar 38- buty zimowe/kozaki; Klaudia: rozmiar 20- kozaki/buty zimowe; Aleksander: rozmiar 36 adidasy  

 

Odzież: Ewelina: rozmiar XL - kurtka (zimowa); Klaudia: rozmiar 88 cm- body dziecięce; Aleksander: rozmiar 152 cm kurtka zimowa 

Szczególne upominki :  Ewelina: perfum; Klaudia: zabawka muzyczna; Aleksander: strój sportowca, piłka nożna 

Sprzęt elektroniczny niezbędny do nauki lub pracy zarobkowej: laptop lub komputer- pomoc do nauki zdalnej  

Potrzebne też kartony i papier świąteczny do pakowania. 

czas: od 15 listopada do 10 grudnia 2021r., sala nr 2 

Paczka przygotowywana jest z myślą o drugim człowieku – jest jak prezent.   

Za okazaną pomoc i szlachetne serce z góry dziękuję 
 

Anna Wojcieszak 


