
Pan Paweł (33 l.) mieszka samotnie wraz z synem Jakubem (7 l.) Pan Paweł przez 2 lata 

wspólnie wychowywał syna wraz w partnerką. Przez ten czas pracował w tartaku, ponieważ 

opiekę nad dzieckiem sprawowała matka. Żyli skromnie, ale szczęśliwie. Niestety matka Jakuba 

postanowiła od nich odejść. Pan Paweł musiał poradzić sobie sam z samotnym 

wychowywaniem syna. Spotkało go kolejne nieszczęście, ponieważ miał wypadek na skuterze. 

Sytuacja ta doprowadziła do niedowładu ręki, przez co pan Paweł nie mógł już dłużej pracować. 

Obecnie nadal samodzielnie wychowuje syna, żyją bardzo skromnie. Ich główne dochody to 

zasiłek na Jakuba 124 zł, zasiłek pana Pawła 341 zł. Jakub ma przyznane alimenty w wysokości 

250, które wypłaca fundusz oraz otrzymuje 500+. Łącznie posiadają 1215 zł z czego wydatki na 

samo utrzymanie domu wynoszą 225 zł nie licząc już jedzenia, szkoły oraz innych 

podstawowych potrzeb. Mimo tylu trudności, które napotykają Pan Paweł jest wspaniałym 

kochającym rodzicem. Chciałby bardzo podjąć pracę, ale przez niewładną rękę oraz brak opieki 

nad synem nie jest w stanie tego zrobić. Każdego dnia odwozi Jakuba do szkoły i odbiera. Dla 

pana Pawła największą motywacją jest syn. Dzięki niemu ma pogodę ducha oraz chęć do życia. 

Ciągle wierzy, że upora się z niewładną rękę i zapewni synowi lepsze życie. Największą potrzebą 

byłaby kuchenka gazowa. Pan Paweł ma starą pożyczoną od ciotki, w której niestety nie ma 

piekarnika. Bardzo marzy, aby mógł odgrzać ciepły obiad synowi po jego powrocie ze szkoły. Ze 

względu na niskie dochody byłby bardzo wdzięczny za żywność i buty dla syna. 



Potrzeby rodziny 

1. Kuchenka gazowa – Pan Paweł ma pożyczoną od ciotki i niebawem musi 

oddać.  

2. Wełna do ocieplenia stropu, ponieważ jest bardzo zimno. 

3. Lampka na biurko do odrabiania lekcji. 

 

4. Żywność trwała:  

Herbata, cukier, konserwy mięsne, kawa, makaron, olej, konserwy rybne, 

dżem  

5.  Środki czystości: 

 proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żel myjący, pasta do 

zębów, płyn do płukania, szampon 

 



6. Pomoce szkolne:  

zeszyty, przybory do pisania, kredki, plastelina, kolorowanki, traktorek 

zabawka dla syna 

 

7. Odzieży Jakub ( chłopiec): 

 dres  niebieski rozmiar: 128 ( sylwetka: szczupła), 

 czapka dziecięca zimowa w kolorze niebieskim. 

 

8. Odzież Pan Paweł: 

 szalik, 

 dres niebieski  rozmiar 170 (M - sylwetka: szczupła), 

 czapka zimowa w kolorze szarym, 

 buty adidasy w kolorze szarym na rzepy rozmiar 42. 

 


