
Pan Kazimierz 90 lat

Żona Maria 84 lat

Historia Rodziny

Pan Kazimierz mieszka wraz z żoną Marią w niewielkim wiekowym domu. Gdy 
państwo byli młodsi prowadzili szczęśliwe, spokojne życie. Mężczyzna pracował
i zajmował się sportem, kobieta, jak to dawniej bywało, zajmowała się domem,
a potem opiekowała się przez lata chorą matką. Teraz małżonkowie, z powodu 
starości i różnych towarzyszących jej chorób, mają problemy z codziennym 
życiem. Zdrowie nie pozwala im na wykonywanie tylu czynności co dawniej. 
Pan Kazimierz przeszedł skomplikowaną operację, przez co porusza się w 
sposób ograniczony i wymaga pomocy. Większość obowiązków spadło na barki 
żony. Ona chodzi na zakupy, które niekiedy bywają zbyt ciężkie. Pani Maria dba
o to, aby w domu było ciepło, czysto i przytulnie. Przygotowuje posiłki, sprząta.
Małżonkowie czują się bardzo osamotnieni, ponieważ prawie nikt ich nie 
odwiedza. Od czasu do czasu przyjdzie do nich sąsiadka. Rodzina i przyjaciele 
od dawna nie żyją, więc nie mają nikogo bliskiego, z kim by mogli 
porozmawiać o codziennych kłopotach. Jedynym źródłem dochodu jest 
emerytura męża w wysokości 2225 zł. Po odliczeniu wydatków na mieszkanie i 
leki w wys. 1190 zł zostaje im 518 zł na osobę. W obliczu nadchodzącej zimy i 
mrozów, małżonkowie martwią się o to, że nie będzie ich stać na opłaty 
związane z ogrzewaniem. Na dodatek zaczyna im brakować sił nawet na 
najprostsze czynności.

Piękno Rodziny

Największą siłą małżonków jest miłość, jaka ich łączy. Są dla siebie oparciem. 
Pani Maria dzielnie opiekuje się niepełnosprawnym mężem, pomimo, że sama 
zaczyna opadać z sił. Dba o to, aby w domu było ciepło i czysto. Załatwia 
sprawunki. Małżonkowie są bardzo komunikatywni. Podczas rozmów można 
dostrzec ogromne doświadczenie życiowe i mądrość. Dawniej chętnie spotykali 
się ze znajomymi, pani Maria dużo piekła. Teraz lubią przeczytać od czasu do 
czasu książkę, na ile wzrok pozwala . Pooglądają wspólnie telewizję. Pomimo 
upływających lat i cierpienia, jakie ich spotyka, starają się samodzielnie 
walczyć z trudami codzienności

Trzy kluczowe potrzeby Rodziny

1. Żywność

Żywność zaspokaja jedną z podstawowych potrzeb człowieka, a w ostatnim 
czasie bardzo podrożała, dodatkowo większe zakupy sprawiają pani problem, 
bo nie ma siły nosić.

2. Środki czystości



Chemia jest droga, a stary dom wymaga większych nakładów, by utrzymać 
czystość.

3. Czujnik gazu

Troska o bezpieczeństwo. W domu mocno czuć gaz ze starej kuchenki gazowej 
i piecyka, którymi małżonkowie ogrzewają dom.

4. 2 poduszki 70x80 cm


