
Szlachetna paczka 

Historia rodziny 

Pan Rafał (55 l.) wraz z żoną Kamilą (47 l.) wychowują dwoje 

dzieci Kamila ( 23 l.) oraz Roksanę (25 l.) 

 

           Pani Kamila pracowała wraz z mężem na kolei. Jednak narastające 

problemy ze zdrowiem syna spowodowały, że musiała zrezygnować z pracy 

i podjąć opiekę nad nim. Pan Rafał nadal pracuje i utrzymuje rodzinę. Choroby, 

które towarzyszą całej rodzinie sprawiają wiele problemów. Kamil choruje 

na autyzm, padaczkę, natomiast Roksana ma psychogenne napady 

niepadaczkowe. Pan Rafał ma nadciśnienie, astmę, cukrzycę, a pani Kamila ma 

nadciśnienie. Dochód rodziny stanowi wynagrodzenie pana Rafała, renta 

socjalna, świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek pielęgnacyjny o łącznej kwocie 

4390.42 zł. Po odjęciu kosztów utrzymania mieszkania i leków, miesięczny 

dochód na jednego członka rodziny wynosi 527.61 złoty.  

    Rodzina, mimo problemów, wspiera siebie nawzajem. Pani Kamila podczas, 

gdy Kamil uczęszcza na zajęcia, pomaga swojej samotnej i niepełnosprawnej 

kuzynce. Kamil uwielbia słuchać muzyki oraz czytać książki. Pani Kamila wraz 

z córką chętnie rozwiązują krzyżówki. Cała rodzina uwielbia wspólne spacery. 

Ojciec dba o wszystkich, by im niczego nie brakowało. 

Akcja trwa do 7 grudnia 2018r. 



Najważniejsze potrzeby 

Żywność trwała: 

 Herbata,  
 Kasza,                            
 Cukier, 
 Konserwy mięsne,  
 Kawa,  
 Makaron,  
 Olej, 

 Konserwy rybne,  

 Ryż, 

  Mąka,  

 Dżem,  

 Warzywa w puszkach 

 Wafle ryżowe 

 

Środki czystości 

 proszek do prania, 

 płyn do mycia naczyń, 

 mydło/żel myjący, 

 płyn do płukania, 

 płyny czyszczące, 

 szampon 

 kapsułki do prania 

Odzież męska  

 Dres: rozmiar XL wys.184 cm sylwetka normalna 
 Kurtka zimowa rozmiar XXL wys.182 cm  
 Obuwie rozmiar 43  

Odzież damska 

 Spodnie: rozmiar L wys. 180 cm prosta nogawka 
 Botki: rozmiar 39, krótsze czarne 
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 Spodnie: rozmiar L wys. 180 cm prosta nogawka 
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