
 
 

 

Opis rodziny 

Pan Józef (45 l.) wraz z żoną panią Marią (43l.) wychowują 

niepełnosprawnego Filipka (4 l.)  

Pan Józef i pani Maria pobrali się kilka lat temu. Pan Józef od zawsze marzył o własnej rodzinie. 

Niedługo po ślubie na świat przyszedł Filip, u którego zdiagnozowano zespół wad wrodzonych. 

Maluch po urodzeniu był długo hospitalizowany. Bardzo cierpiał. Wykryto u niego poważne 

nieprawidłowości rozwojowe: niewydolność nerek, zaburzenia kardiologiczne, zanik nerwu 

wzrokowego, epilepsję, opóźnienie psychomotoryczne. Ponadto, nie ma kilku paluszków u stóp. 

Leczenie chłopca to niekończąca się trudna opowieść. W swym niedługim życiu przeszedł już kilka 

operacji. Filip ma bardzo obniżoną odporność, problemy z nadciśnieniem, ciągłe stany zapalne układu 

urologicznego, co wiąże się ze stałym cewnikowaniem chłopca. Rozwój poznawczo-ruchowy 

przebiega z opóźnieniem.  Aktualnie diagnozuje się chłopca w kierunku genetycznego zespołu. Na 

domiar całego nieszczęścia pan Józef zorientował się, że jego żona cierpi na zaburzenia psychiczne, o 

czym nie wiedział przed zawarciem związku małżeńskiego. Niestety pani Maria nie chce podjąć 

żadnego leczenia. W ostatnim czasie podupadła na zdrowiu, leżała w szpitalu na wydziale 

onkologicznym. Aktualnie trwają badania w kierunku białaczki. 

 Rodzina utrzymuje się z zasiłków oraz dofinansowania unijnego o łącznej kwocie (2693 zł.) Wydatki 

związane z opłatami mieszkaniowymi i leczeniem chłopca to koszt (2075zł.) Na życie dla jednego 

członka rodziny pozostaje kwota 206 zł.  

W obliczu całego nieszczęścia pan Józef jest bardzo dzielny. Wszystko spoczywa na jego barkach. 

Opieka nad domem i wymagającym ogromnej uwagi dzieckiem. Częste wyjazdy z synem do 

specjalistów; lekarzy, terapeutów, bardzo kosztowne leczenie chłopca. Pani Maria nie jest wydolna 

wychowawczo, można stwierdzić, że jest mało obecna w życiu rodziny, ze względu na swoje 

schorzenia. Pan Józef wciąż próbuje znaleźć sposób, by dotrzeć do żony i nakłonić ją do leczenia. Nie 

chce opuścić pani Marii, mimo jej stale zmieniających się, trudnych stanów zachowania. Pan Józef 

prosił o żywność, bo jest ona niezbędna, środki czystości, gdyż ze względu na stan zdrowotny chłopca 

w domu stara się utrzymać pełną higienę i czystość. 

Jako trzecią potrzebę pan Józef wymienia łóżko dla Filipka, gdyż maluch własnego nie posiada. W tak 

trudnej sytuacji trudno panu Józefowi odłożyć parę groszy na zakup dodatkowych rzeczy do domu.  

Potrzeby rodziny 

 żywność jest podstawą funkcjonowania każdego dnia 

 środki czystości rodzina dba o higienę i czystość pomieszczeń, w których przebywa 

 łóżko dla małego Filipa, który nie ma swojego, śpi z tatą 

Żywność trwała: 



Jakich produktów żywnościowych potrzebuje rodzina: 

Herbata, Kasza, Cukier, Kawa, Makaron, Olej, Konserwy rybne, Ryż, Mąka, Dżem, Warzywa w 

puszkach 

Wymagania żywieniowe: dla Filipa na poprawę odporności -COLOSTRUM (dostępne w 

sklepach ze zdrową żywnością) 

Inne produkty żywnościowe: płatki kukurydziane, jogurty Nestle Jogolino - dla Filipa 

 

 Środki czystości 

Jakich środków czystości potrzebuje rodzina: 

Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący,Pasta do zębów, płyn do płukania, Płyny 

czyszczące, Szampon 

Inne środki czystości: Opatrunki higieniczne (sterylne), płyn Octanisept do dezyfekcji dla Filipa (dużo 

tego używamy). 

 

Odzież 

Filip 

Rodzaj odzieży: przejściowe 

Kategoria: Bluzki, podkoszulki, spodnie dresowe, sweterki, skarpety, bieliznę 

Rozmiar: 104 

Sylwetka: średnia 

Uwagi: chłopięca odzież 

 

Obuwie 

Filip 

Rodzaj obuwia: zimowe 

Kategoria: Kozaki/trzewiki 

Rozmiar: 24 

Uwagi: chłopięce 

 

Pomoce szkolne 

Jakich pomocy szkolnych potrzebuje rodzina?  

Papier kolorowy, Bloki, Nożyczki, Przybory do pisania, Kredki 

Wyposażenie mieszkania 



Jakiego wyposażenia mieszkania potrzebuje rodzina: 

Kołdra, Koc, Ręczniki, Pościel (poszwy,prześcieradła), 

Poduszka 

Brakujące sprzęty: Bardzo przydałoby się wyposażenie do pokoiku Filipa. Na razie śpi z tatą, nie ma 

własnego łóżka. Przydałby się jakiś mały zestaw mebli (np. stoliczek, półka, krzesło)- by maluch miał 

swój kącik. 

 

Specjalne upominki 

Filip - większe stabilne auto do zabawy, 

p.Józef- męskie kosmetyki, 

p.Maria - damskie kosmetyki. 

 

Inne potrzeby 

Potrzeby, które nie są rzeczami 

Rodzina bardzo potrzebuje pomocy opiekuna socjalnego, by choć kilka godzin w tygodniu mógł 

poświęcić czas małemu Filipowi, który wymaga sporej uwagi. 

 


