Historia Rodziny WLP-1450-62468
Od ponad siedmiu lat Pani Anna (73 lata) i Danuta (71 lat) są najlepszymi przyjaciółkami. Ich wspólna znajomość
zaczęła się od ogródka. Danuta mieszkała w bloku i przyjeżdżała do koleżanki żeby posadzić w nim kilka kwiatków
i roślin. Efekty jej pracy i pasji widać zaraz po przejściu przez furtkę. Po kilku latach Anna zachorowała a rodzina
ją opuściła. Nikt nie chciał zajmować się chorą i niepełnosprawną osobą. Została jej jedynie koleżanka, która
pomimo swojej choroby (proteza nogi i zastawka w sercu) zdecydowała się zostać i pielęgnować ją każdego dnia.
Kobiety nie mają łazienki sprawia in to ogromny problem szczególnie w okresie zimy. Nie mają łazienki, gdyż nie
stać ich na budowę nowej, nie mają szamba ani kanalizacji. Dom w którym mieszkają również jest w złym stanie.
Ściany ani dach nie są ocieplone, w domu wychodzi wilgoć. Jeden większy piec kaflowy ogrzewa pokój Pani Anny,
drugi tzw. koza pokój Pani Danuty. Niestety mały piecyk ma również małe palenisko i szybko w nim wygasa a w
pokoju robi się chłodno. Jedynym ich źródłem utrzymania jest niewielka emerytura w wysokości 2750 zł (na dwie
osoby). Po odliczeniu kosztów utrzymania (1626 zł). Zostaje im kwota 562 zł (na osobę).

Piękno Rodziny
Obie Panie wiele w swoim życiu przeszły ale wykazują ogromną wolę walki i wspierają się wzajemnie. Czasami
Danucie brakuje już sił. Wtedy zamyka się w swoim małym pokoju i czyta książkę. Pozwala jej to chociaż na chwilę
oderwać się od szarej rzeczywistości. Pomimo biedy stara się również pomóc innym jak może np. umyje okna
samotnemu, starszemu sąsiadowi, czy też w zamian za pomoc w rąbaniu drewna nakarmi bezdomnego Pana.
Latem przyjaciółki wspólnie siadają w ogrodzie i łapią promyki słońca. Danuta pielęgnuje ogród a Anna która
porusza się na wózku siedzi na huśtawce i marzy o lepszej przyszłości. Czasami z wizytą wpadają wnuki Danuty
i wtedy w całym ogrodzie słychać radosny śmiech. Lecz gdy nadchodzi zima Anna całymi dniami leży w łóżku i
prosi Boga o lepsze jutro.

Cztery kluczowe potrzeby Rodziny
1. Opał - Zakup opału pomoże odciążyć skromny budżet rodziny, oraz zabezpieczy rodzinę na
mroźne zimowe dni. (5 worków)
2. Fotele - Obecnie posiadane fotele są w bardzo złym stanie. Zakup ich zapewni kobietom poczucie
bezpieczeństwa i da miejsce do swobodnej egzystencji.
3. Pieluchomajtki - Zakup pieluchomajtek zapewni kobietom komfort przy codziennych
obowiązkach domowych.
4. Dywany – podłoga, która jest w domu, jest strasznie zniszczona, krzywe panele od wilgoci. Panie
chciałyby przykryć dywanem zniszczoną podłogę. Jednocześnie ociepliłoby to pomieszczenie.

ZBIÓRKA PIENIĘDZY NA ZAKUP POWYŻSZYCH RZECZY - W SEKRETARIACIE
PRZEDSZKOLA – DO 7 GRUDNIA.

Pozostałe potrzeby:
Żywność trwała, środki czystości i higieny osobistej, duże chusteczki nawilżone
– prosimy o przynoszenie i zostawianie w przygotowanych pojemnikach w holu
przedszkola – do dnia 10 grudnia
Koszule nocne, szlafroki, koc, kapcie, prześcieradła, pościele (poszwy), sweter,
książka, pieluchomajtki – szczegółowe informacje poniżej. Aby nie dublować
prezentów, osoba chętna do zakupu proszona jest o zabranie odpowiedniej zawieszki,
co będzie oznaczało deklarację spełnienia tej prośby – prosimy przynieść do 7 grudnia.
DZIĘKUJEMY!!

