
Pani Karolina z Rodziną
Kod Rodziny: WLP-1443-102570
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Karolina
50 lat
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Olga
11 lat

Córka
Paulina
21 lat

Matka
Maria
80 lat

Zięć
Dima
27 lat

Część 1. PRZEDSTAWIENIE RODZINY:

Pani Karolina od urodzenia boryka się z niepełnosprawnością. Ciężka i nieuleczalna
choroba skóry. Mimo to nie porzuciła marzeń o rodzinie i dzieciach.Wyszła za mąż i
urodziła dwie śliczne dziewczyny Olgę i Paulinę. Niestety mąż okazał się tyranem,
znęcał się fizycznie i psychicznie nad nią i dziećmi. W trakcie trwającego kilka lat
rozwodu musiała ukrywać dzieci, czasem z dala od domu, żeby nie stała im się
krzywda. Rozwód to była najlepsza decyzja. Teraz już miał być spokój.

Niestety w niedługim czasie u Olgi zdiagnozowano torbiele w głowie, wadę serca i
zaburzenia psychiczne. Zaraz później mama pani Karoliny zachorowała na
Parkinsona i zamieszkała z córką. Pani Maria jest praktycznie przykuta do łóżka. Życie
jednak toczyło się dalej i nie był to koniec problemów, które dotknęły rodzinę.
Pewnego dnia w ich nigdy nie remontowanym mieszkaniu zaczęła palić się
instalacja elektryczna. Na szczęści nikomu nic się nie stało, ale mieszkanie wymaga
remontu. Na szczęście starsza córka Paulina i jej chłopak Dima zdecydowali, że sami
sobie poradzą z remontem. Położyli już nową instalację, teraz pozostają prace
budowlane. Niestety nie mają już pieniędzy na zakup materiałów budowlanych, a
bez tego cały dom wygląda jak plac budowy.

Część 2. PIĘKNO RODZINY:

Ta rodzina jest fantastyczna. Nie poddają się. Dziewczyny oglądają wspólnie filmy
instruktażowe jak kładzie się panele, tapety i kiedy Dima wykonuje prace elektryczne
one zajmują się wykończeniem ścian i podłóg. Co miesiąc kupują jedną szafkę
kuchenną i w ten sposób kompletują kuchnię. No ale nie samym remontem człowiek
żyje. W wolnych chwilach oddają się swoim pasjom. Pani Karolina wykonuje
decoupage, myśli nawet nad sprzedażą ich przez internet. Paulina uwielbia
spacerować, marzy o pracy ze zwierzętami, najbardziej kocha konie. Olga też
otacza się zwierzakami, po tylu krzywdach jakich doznała od ojca, teraz ufa bardziej
zwierzętom niż ludziom. Wszyscy marzą o zakończeniu remontu i wyjechaniu kiedyś
razem na kilka dni nad morze. Dima bardzo by chciał, żeby skończyła się wojna, bo
na Ukrainie zostawił matkę i brata. Wszyscy patrzą dosyć optymistycznie w przyszłość,
dają sobie siłę i miłość. Planują w przyszłym roku zostać wolontariuszami Szlachetnej
Paczki i pomagać innym.



Część 3. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY RODZINY

1. Bon towarowy do marketu budowlanego

Po pożarze instalacji elektrycznej, rodzina sama naprawia instalację i szkody z nią
powstałe. Jeden pokój jest obecnie całkowicie wyłączony z użytku. Możliwość
zakupu materiałów budowlanych pozwoli im na szybszy powrót do normalności.

2. Odzież

Największą potrzebą rodziny jest odzież dla Dimy. Jest jedynym żywicielem rodziny,
pracuje na budowie, czasem musi daleko dojeżdżać do pracy nie ma żadnych
ciepłych rzeczy. Otrzymana odzież pozwoliłaby zaoszczedzić środki na zakup
potrzebnych materiałów by odbudować dom po pożarze.

3. Żywność

Zakup dla rodziny paczki z żywnością z pewnością odciąży budżet. W czasach kiedy
wszystko jest tak drogie, rodzina liczy każdy grosz, a zapas jedzenia pozwoli im wydać
pieniądze na leki lub wspomniany wcześniej remont.

Potrzeby rodziny:

I ŻYWNOŚĆ TRWAŁA:

 Herbata, Kawa, Ryż, Mąka, Makaron, Kasza, Cukier, Olej, Dżem, Konserwy
mięsne, Konserwy rybne, Owoce i warzywa w puszkach, mleko krowie

II ŚRODKI CZYSTOŚCI I ARTYKUŁY HIGIENICZNE:

 Mydło / żel myjący, Szampon, Szczoteczka do zębów, Pasta do zębów,
Podpaski/tampony, Płyn do płukania, Proszek do prania, Płyn do mycia
naczyń, Płyny czyszczące, Pampersy dla dorosłych, Podkłady na łóżko 90x60,
pampersy rozm. M

III ODZIEŻ I OBUWIE:

Imię Kategoria Rozmiar Uwagi
Dima Kurtka zimowa L/M lub 46 Ciemna
Dima Bluza (całoroczna) L/M lub 46 Z kapturem
Dima Spodnie (całoroczne) L/M jeansy



Olga Kozaki/buty zimowe 42 sznurowane lub zamek
błyskawiczny

Paulina Kozaki/buty zimowe 41 sznurowane lub na zamek
błyskawiczny

Dima Kozaki/buty zimowe 43 mogą być "trapery"

IV MATERIAŁY SZKOLNE:

 Globus

V WYPOSAŻENIE MIESZKANIA:

 Kołdra (160*200)
 Poduszka
 Pościel (poszwy, prześcieradło)
 Ręczniki

VI INNE POTRZEBY:

 Farba, gips, grunt - wszystko do remontu najlepiej bon towarowy do marketu
budowlanego.

VII SZCZEGÓLNE UPOMINKI:

 Karolina: Voucher do np. Ikei lub innego sklepu, żeby po remoncie dokupić
jakiś drobiazg do mieszkania

 Olga: Zestaw klawiatura + myszka podświetlana
 Paulina: Voucher do np. Ikei lub innego sklepu, żeby po remoncie dokupić

jakiś drobiazg do mieszkania
 Maria: piżama lub porannim rozmiar M
 Dima: Gadżet do domu z motorem, np figurka na półkę, zegar itp

Produkty zbieramy do dnia 8 grudnia, do godz. 14:00 w:
- Poznań, ul. Pastelowa 8, pok. 313
- Poznań, ul. Strzeszyńska 58, bud. J, pok. 217

Prosimy o przesyłanie informacji, które marzenia chcecie zrealizować, na adres
mailowy info@zzsynergia.pl

Na bieżąco będziemy odznaczać pozycje, które zostały już zarezerwowane. Lista
będzie aktualizowana na stronie zzsynergia.pl w zakładce Szlachetna Paczka 2022.
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