
Szanowni Państwo, 

SP nr 1 w Wieliczce, włączyła się w akcję 

„SZLACHETNA PACZKA”, której celem jest pomoc osobom 

najbardziej ubogim.  

W tym roku postanowiliśmy wesprzeć panią Laurę 

i pana Roberta, którzy wychowują dwójkę dzieci. Jedno 

z nich – Kamil (3 lata) urodził się z zespołem Phelan MC 

Dermid. Jest to zespół wad wrodzonych. Chłopiec w wyniku swojej choroby nie mówi, nie chodzi, nie 

ma także dobrze rozwiniętej postawy ciała. Rodzina mieszka w ciężkich warunkach mieszkaniowych 

- użyczają jedno pomieszczenie od brata pani Laury. Cały obowiązek opieki nad chorym dzieckiem 

spoczywa na pani Laurze. Nie ma nikogo, kto mógłby ją zastąpić, uniemożliwia to jej podjęcie pracy 

zawodowej. Cały swój czas poświęca na opiekę nad dziećmi. Rodzina utrzymuje się jedynie 

z przyznanych zasiłków i wynagrodzenia pana Roberta. 

Dla całej rodziny Kamil jest oczkiem w głowie. Mimo jego choroby kochają go nad życie i walczą 

o to, aby jak najlepiej poprawić jego jakość życia. W rodzinie panuje atmosfera wielkiej miłości 

i radości z każdego kolejnego wspólnie spędzonego dnia. Starsza siostra Lilka (9 lat) bardzo lubi 

bawić się z bratem, najwięcej przyjemności sprawia jej widok uśmiechu u brata. Liliana stara się jak 

może, aby odciążyć mamę od jej codziennych obowiązków. Pomimo zmęczenia, ciągłych 

nieprzespanych nocy i trudnych warunków mieszkaniowych pani Laura nie poddaje się i ciągle walczy 

o poprawę stanu zdrowia swojego dziecka. Po całym dniu pracy pan Robert stara się spędzić 

z rodziną jak najwięcej czasu, w czasie wolnym uwielbia majsterkować.  

Wśród najważniejszych potrzeb rodzina wskazała BON na rehabilitację u fizjoterapeuty, 

rodzinę nie stać na opłacenie specjalisty, a jest to niezbędne aby stan zdrowia ich syna się 

polepszył. Bardzo przydałby się nowy odkurzacz oraz podgrzewacz do butelek, który ułatwiłby 

przygotowywanie posiłków dla syna. 

 

Potrzeby rodziny: rehabilitacja syna – zbieramy pieniążki na BON, odkurzacz, nebulizator, 

podgrzewacz do butelek. 
 

Żywność trwała: kaszki bobovita, soczki tymbark H2O, słoiczki z przecierami, herbata, kawa, 

kasza, makaron, ryż, konserwy mięsne, olej, konserwy rybne, dżem, kakao. 
 

Środki czystości:  proszek do prania, w tym dla dzieci, płyn do płukania, płyn do mycia naczyń,     

płyny czyszczące, mydło/żel myjący, preparat do dezynfecji rąk Skinman Soft, 

szczoteczka i pasta do zębów, pampersy Dada extra care 4 (7-18kg), szampon, 

szampon dla dzieci Bambino, chusteczki nawilżane. 
 

Wyposażenie mieszkania: koc, pościel. 
 

Pomoce szkolne: zeszyty, bloki, przybory do pisania, długopis frixion niebieski + wkłady, kredki. 
 

Szczególne upominki: rodzina ucieszy się z każdego prezentu. 
 

  

Bardzo prosimy o pomoc w zbiórce wyżej wymienionych „produktów”.  

„Produkty” składamy w sali nr 4 do 5.12.2019r.  
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