
Drodzy Darczyńcy kolejny raz zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie w przygotowaniu 
Szlachetnej Paczki – daru naszych serc – dla potrzebującej Rodziny, która boryka się  
z ogromnymi trudnościami życiowymi. Stwórzmy im wspólnie radosne Święta.  
 
Opis rodziny przygotowany przez wolontariusza Szlachetnej Paczki 

Pani Ganna (40 l.) samotnie opiekuje się synem Andriy'em (22 l.), który jest osobą niepełnosprawną  
z upośledzeniem umysłowym. Rodzina pochodzi z Ukrainy. W przeszłości Rodzina była pełna i 

szczęśliwa. Pani Ganna wraz z mężem i synem mieszkała przez kilkanaście lat w Poznaniu. Pięć lat 
temu wybuchł pożar w ich domu, w wyniku którego mąż pani Ganny stracił życie. Po tych 

wydarzeniach pani Ganna wraz z synem wyjechali na Ukrainę, ale ze względu na trudne warunki 
materialne tam panujące, rok temu wrócili do Polski. Obecnie pani Ganna pracuje jako salowa na 

umowę zlecenie, a Andriy przez cały czas przebywa w mieszkaniu, gdyż nie uzyskał jeszcze karty 

stałego pobytu i nie może uczestniczyć w zajęciach w żadnym ośrodku. Pani Ganna pracując na 
umowie-zleceniu zarabia najniższą krajową (1560 zł), po odliczeniu opłat dochód na osobę w rodzinie 

wynosi 405 zł miesięcznie. 
Obecnie pani Ganna oczekuje na operację woreczka żółciowego, która ma się odbyć w listopadzie tego 

roku. W związku z okresem rekonwalescencji po operacji nie będzie mogła przez jakiś czas pracować, 

dlatego Rodzina pozostanie na ten czas bez środków do życia.  
Pani Ganna jest osobą niezwykle silną psychicznie, a jednocześnie empatyczną i skromną. Po śmierci 

męża i utracie dobytku przeszła załamanie nerwowe, ale wyszła z kryzysu, podjęła radykalne kroki 
służące poprawie sytuacji swojej i syna i teraz patrzy z nadzieją w przyszłość. Spełnia się w swojej 

pracy jako salowa w ośrodku dla osób chorujących psychicznie, gdyż chce pomagać innym, mimo że 

sama niewiele posiada. Andriy jest wesołym, towarzyskim chłopakiem, który bardzo chciałby 
uczestniczyć w zajęciach rozwijających i integrujących go z innymi osobami. Patrząc na relację 

panującą pomiędzy panią Ganną a jej synem wyraźnie widać, że stanowią kochającą się rodzinę. 
Rodzina najbardziej potrzebuje żywności wszelkiego rodzaju oraz środków czystości, ale także lodówki, 

która umożliwi pani Gannie dłuższe przechowywanie produktów żywnościowych. Zaspokojenie tych 
potrzeb jest na tyle ważne, że Rodzina w związku z operacją pani Ganny nie będzie miała żadnych 

dochodów w nadchodzącym okresie. 
 
Potrzeby Rodziny: 
 
Brakujące sprzęty: Lodówka (może być używana w dobrym stanie) - rodzina nie 
posiada lodówki, nie ma możliwości przechowywania żywności w warunkach chłodniczych 
Żywność trwała: 

Herbata, Kasza, Cukier, Konserwy mięsne, Kawa, Makaron, Olej, Konserwy rybne, Ryż, Mąka, Dżem, 
Warzywa w puszkach 
Środki czystości 

Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Pasta do zębów, Płyn do płukania jamy ustnej, Szczoteczka 
do zębów 
Odzież 

Kategoria: dres (bluza + spodnie) Rozmiar: L Sylwetka: szczupły 
Obuwie 

Rodzaj obuwia: męskie zimowe, rozmiar: 42 

Rodzaj obuwia: męskie przejściowe sportowe, rozmiar: 42 
Rodzaj obuwia: damskie zimowe nad kostkę na płaskiej podeszwie, rozmiar: 40 
Pomoce szkolne 

Plecak męski. 
Specjalne upominki 

Ganna: torebka damska pojemna (tylko nie czarna), Andriy: elektryczna maszynka do golenia 
Inne potrzeby 

Rower dla osób dorosłych (używany w dobrym stanie) - pani Ganna bardzo chciałaby mieć 

możliwość odbywania przejażdżek rowerowych z synem po okolicy, gdyż chłopak cały dzień przebywa 

w mieszkaniu i nudzi się, Rodziny nie stać na rozrywki. 


