SZLACHTENA PACZKA
Opis sytuacji rodziny
Pani Barbara (47 l.) oraz Pan Mariusz (46 l.) wychowują wspólnie dwójkę
dzieci Dawida (21 l.) i Julitę (20 l.). Rodzina wiodła spokojne i szczęśliwe
życie do 1996 r., wówczas u Pana Mariusza zdiagnozowano niewydolność
nerek. Wiązało się to z rezygnacją z pracy i przejściem na rentę. Przez lata jego
stan zdrowia systematycznie się pogarszał (dwa zawały, zatorowość płucna,
wszczepienie stentów). Obecnie trzy razy w tygodniu musi jeździć na dializy.
Rodzina jednak nie poddała się, Pan Mariusz w miarę sił podejmował prace
dorywcze, a rodzina wspierała go w chorobie. Niestety, w grudniu 2016 r. u
Pani Basi zdiagnozowano nowotwór piersi, co również wiązało się z rezygnacją
z pracy w kawiarni. Kobieta przeszła mastektomię i chemioterapię. Dziś
rodzina cieszy się każdy wspólnym dniem, ponieważ lekarze nie mają już leku,
który wyleczyłby Panią Basię z choroby. Dzieci studiują i są ogromną dumą
rodziców, ponieważ rozwijają się i nie sprawiają problemów wychowawczych,
pomimo tego, że sytuacja zdrowotna rodziców jest dla nich dużym
obciążeniem. Na dochód rodziny składają się zasiłki pielęgnacyjne rodziców
(306 zł), renta Pana Mariusz (850 zł), świadczenie pielęgnacyjne Pani Basi
(1200 zł) oraz sezonowa praca dzieci (1000 zł), jednak po odliczeniu kosztów
utrzymania domu i zakupu lekarstw na osobę zostaje 576 zł. Rodzina urzeka
swoją skromnością, pracowitością, optymizmem i tym, że bez względu na
wszystko, są razem. Dzieci wspierają rodziców w chorobie, a rodzice wspierają
dzieci w nauce i rozwoju. Rodzice cieszą się, że wychowali dwójkę dorosłych i
odpowiedzialnych osób. Ich wspólnym marzeniem jest wykończenie reszty
domu, aby dzieci w końcu miały swoje pokoje i to, żeby jak najdłużej cieszyć
się swoją obecnością i wsparciem.
Wśród najważniejszych potrzeb rodzina wymienia żywność, dzięki której będą
mogli zaoszczędzić pieniądze na opał. Druga potrzeba to środki chemiczne, na
które nie zawsze wystarcza pieniędzy. Rodzina nieśmiało prosi również o
materiały budowlane potrzebne do wykończenia domu, na które obecnie nie ma
funduszy: białą farbę emulsyjną (60 l.) oraz gładź szpachlową (120 kg), ale
będą wdzięczni za każdą ilość i każdą pomoc.

