
1

Raport 
o biedzie 
w Polsce

Raport 
o biedzie 
w Polsce

SZLACHETNA PACZKA 2016



2 3

Spis treści 
s. 5 /

I.  Wstęp. Dajemy głos tym, których nikt nie słucha
Marzenie o latarce, mydle i wystąpieniu w teatrze – przedstawia ks. Jacek WIOSNA 
Stryczek

s. 6 /

II.  Metodologia badań i najważniejsze pojęcia
Krótko o tym, skąd to wszystko wiemy

s. 8 /

III. 10 faktów na temat biedy w Polsce
1,6 zł na dzień i „uwięzienie w teraźniejszości”. Skrótowo o codzienności ubogich rodzin 
oraz o mapie potencjału społecznego

s. 10 /

IV. Przyczyny biedy i szanse na wyjście z niej
Kogo dotyka bieda i dlaczego? Jakie bariery utrudniają potrzebującym zmianę swojej 
sytuacji i jakie są szanse na wyjście z biedy? Odpowiadamy i przedstawiamy niezwykłe 
historie ludzi, do których docieramy

s. 38 /

V.  Podsumowanie i wnioski 
Najważniejsze wnioski komentuje ks. Jacek WIOSNA Stryczek i opowiada o tym, 
co czeka nas w 2020 roku

s. 40 /

VI.  Co nowego w Paczce i jak się zaangażować?  
Sprawdź, jak możesz mądrze pomagać potrzebującym

Analiza danych i konsultacje statystyczne: 

Marta Baścikowska

Doradztwo metodologiczne: 

Magdalena Pisula

Doradztwo merytoryczne: 

Wojciech Baran 

Paulina Brodzińska 

Aneta Kutnik

Dobór historii rodzin: 

Marta Ubogi 

Maja Strójwąs 

Ewa Pawełczyk 

Redakcja historii rodzin: 

Agnieszka Czapla 

Edyta Drozdowska

Opracowanie merytoryczne: 

Aleksandra Gajdek 

Agnieszka Czapla 

Projekt graficzny, dobór i opracowanie zdjęć: 

Sabina Labe 

Karolina Pielarz 

Zdjęcie okładkowe: 

Piotr Barejka

Autorzy zdjęć wykorzystanych w Raporcie: 

Piotr Barejka

Jacek Mójta

Dariusz Rak 

Koykosstudio.pl

Korekta: 

Agnieszka Toczko-Rak 

Pod redakcją:

Agnieszki Czapli

Za wydruk dziękujemy firmie Delta – Drukarnia cyfrowa Kraków

Copyright © 2016 Stowarzyszenie WIOSNA

All rights reserved



4 5

I. Wstęp. Dajemy głos tym, 
których nikt nie słucha  
Raport o biedzie jest naszą służbą publiczną. Mam wrażenie, że większość projektów 
pomocowych polega na tym, że tutaj jest biurko, a tam jest szyba, i za tą szybą gdzieś 
tam, daleko, są „ci biedni”. My natomiast staramy się nie patrzeć na świat biedy i świat 
problemów przez szybę, tylko być z ludźmi w ich świecie, w ich kłopotach. Tylko                      
w zeszłym roku wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI odwiedzili ponad 40 tys. rodzin 
w potrzebie, a ponad 20 tys. włączyli do projektu1. 

Raport o biedzie jest raportem z naszych spotkań, z naszych wypraw do świata ludzi, 
którzy mają problemy. Raport o biedzie to dotknięcie człowieka. 

Gdy wolontariusze rozmawiają z rodzinami i osobami samotnymi o ich potrzebach, 
na końcu pytają też o „szczególny upominek”, coś wymarzonego. To niesamowite,
że w XXI wieku te marzenia to czasem coś tak bardzo zwykłego. 

Latarka. Świeczki. Jedne grube skarpety. Szal, czarny ciepły szal. 
Metalowe wiadro do nabierania wody ze studni. Mydło. 
Maszynka do mielenia mięsa. Choć najbardziej chciałabym wystąpić w prawdziwym teatrze. 
Garnitur dla syna, bo nie ma w czym chodzić na olimpiady w szkole. 
Płaszcz zimowy, żebym nie wstydziła się pójść na wesele wnuka. 
Kawa rozpuszczalna cappuccino. Dwie poduszki. 
Choinka. Obrus. Trzy talerze. Żeby spełnić marzenie żony o pięknej Wigilii. 

Chcemy dać głos tym, o których się nie mówi, których nikt nie słucha. Pokazać ich 
bohaterstwo.

Człowiek, który wyrusza w świat biedy, musi być bardzo wrażliwy. Nie może narzucić 
siebie innym, oni muszą czuć się bezpiecznie, żeby opowiedzieć o swoim losie. Dla 
mnie Raport o biedzie jest wyrazem niesamowitej delikatności, która jest w wielu 
naszych wolontariuszach, takiej wrażliwości, z którą wyruszają, żeby spotkać drugiego 
człowieka. 

Nawet gdyby SZLACHETNA PACZKA polegała tylko na tym, że my biednych ludzi 
znajdujemy, że my słuchamy ich historii, to ona już by zmieniała świat. Bo na co dzień 
nikt biednych nie chce słuchać, są upokarzani. – Emeryturę będzie Pan miał w niebie 
– usłyszał od lekarzy pan Kazimierz, który poważnie zachorował, a do emerytury 
zabrakło mu 4 przepracowanych lat. – Jesteście patologią – tak o rodzinie pani Agnieszki 
mówią sąsiedzi, tylko dlatego, że ma 7 dzieci. 15-letni Wojtek oszczędzał na czerwone 
adidasy, bo jego koledzy z klasy już takie mają. Gdy jego ojciec zachorował, poczuł się 
gorzej, Wojtek wydał oszczędności na leki i taksówkę, żeby zabrać tatę do szpitala. 

To tylko przedsmak historii, które odkryją Państwo na kolejnych stronach tego 
Raportu. Zapraszam do lektury. I do wejścia w świat biedy.  

Ks. Jacek WIOSNA Stryczek

1 Włączenie rodziny do SZLACHETNEJ PACZKI oznacza, że rodzina otrzymuje pomoc.
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II. Metodologia badań 
i najważniejsze pojęcia 
W ramach SZLACHETNEJ PACZKI wolontariusze od 15 lat spotykają się 
z potrzebującymi i przychodzą do ich domów. Dopiero gdy dogłębnie poznają 
sytuację, podejmują decyzję o włączeniu rodziny do projektu. Tylko w ciągu ostatnich 5 
lat odwiedziliśmy aż 143 tys. 659 rodzin ‒ to tak, jakbyśmy spotkali się z każdą rodziną 
mieszkającą w Katowicach (gdzie liczba gospodarstw domowych to prawie 140 tys.).

111 tys. 979 – liczba rodzin włączonych do Paczki od 2001 r.

35 tys. 043   – liczba rodzin odwiedzonych przez wolontariuszy w 2015 roku

20 tys. 771   – liczba rodzin włączonych do Paczki w 2015 roku2  

Wolontariusze przechodzą proces rekrutacji oraz wdrożenia i szkolenia, które 
przygotowują ich do spotkań z potrzebującymi. Spotykają się z rodzinami co najmniej 
dwukrotnie i w prowadzeniu rozmowy wspiera ich tzw. Arkusz Pierwszego 
i Drugiego Spotkania – są to formularze ułatwiające pierwszy kontakt z rodziną 
i pomagające podjąć właściwą decyzję odnośnie włączenia rodziny do projektu. 

W formularzach wpisuje się podstawowe dane, np. poziom dochodu i wydatków, 
ale też pogłębione analizy, obejmujące:
• zdefiniowanie przyczyn sytuacji, w jakiej znajduje się rodzina,
• opis barier zaobserwowanych przez wolontariuszy, które uniemożliwiają rodzinie 
   zmianę obecnych warunków życia, 
• opis zasobów, jakimi dysponuje rodzina; zasoby wskazują potencjał, który rodzina 
    może wykorzystać na drodze do poprawy swojej sytuacji.  

Dane dotyczące barier i zasobów są wynikiem obserwacji i rozmów wolontariuszy 
SZLACHETNEJ PACZKI z rodzinami. Wolontariusze wybierali główne bariery i zasoby 
danej rodziny spośród kafeterii w arkuszu. 

jakie wolontariusze mieli do wyboru w arkuszu:

• Konkretne umiejętności i zdolności członków rodziny (np. umiejętność obsługi danego     
   programu/urządzenia, czy zdolności artystyczne/manualne)  
• Mocne strony (np. pracowitość, komunikatywność, zdolności organizacyjne)
• Czas (np. dwie wolne godziny dziennie, które można wykorzystać na dokształcanie 
   się/nabywanie kompetencji)
• Wykształcenie/wiedza 
• Doświadczenie zawodowe
• Doświadczenie życiowe (rodzina często nie zdaje sobie sprawy, że doświadczenie  
   które posiada, jest dużą wartością i może pomóc jej w rozwiązaniu teraźniejszych 
   problemów)
• Zdolność wyznaczania sobie celów, szukania rozwiązań (rodzina stara się, podejmuje 
   próby poprawy swojej sytuacji, wyznacza sobie cele)

Zasoby

                            
 jakie wolontariusze mieli do wyboru w arkuszu:

• Brak wsparcia w opiece nad dziećmi
• Zaniżone poczucie własnej wartości (brak pewności siebie i brak wiary we własne 
   możliwości)
• Postawa innych względem rodziny (izolowanie, niezrozumienie, stygmatyzowanie)
• Wykluczenie edukacyjne (np. brak warunków do nauki, brak pieniędzy/czasu na edukację)
• Braki w świadomości/wiedzy finansowej
• Braki w świadomości/wiedzy/pomocy prawnej
• Słabe zorientowanie na lokalnym rynku pracy, bezradność w poszukiwaniu pracy
• Uwięzienie w trudnej teraźniejszości (brak planów na przyszłość, brak wizji i marzeń, 
   całe myślenie pochłania walka o przetrwanie każdego dnia)
• Otoczenie, które blokuje inicjatywę zmiany (np. rodzina, sąsiedztwo negujące pomysły 
    rodziny i jej motywację do zmiany)
• Brak dobrego wzorca (rodzina nie wie, że może funkcjonować inaczej)
• Brak świadomości siebie (np. świadomości swoich mocnych stron, umiejętności)
• Brak odpoczynku, brak możliwości wystarczającej regeneracji (przemęczenie, wypalenie)
• Wstyd, samowykluczenie z życia społecznego (rodzina nie stara się o jakąkolwiek  
   pomoc, nie komunikuje swojej trudnej sytuacji)
• Brak dostępu do adekwatnej pomocy medycznej/świadomości zdrowotnej
• Bariery architektoniczne/komunikacyjne w otoczeniu (np. dla osób niepełnospraw
   nych brak podjazdów i wind, dla osób starszych – mieszkanie na wyższych piętrach)
• Brak sprzętów adekwatnych do choroby/niepełnosprawności i do warunków w domu
• Nieufność (względem innych ludzi, względem współczesnego świata)
• Wykluczenie technologiczne, cyfrowe
• Lęk przed zmianą (zrażenie wcześniejszymi niepowodzeniami może prowadzić do 
   lęku przed kolejnymi próbami zmian)
• Nieumiejętność dostosowania się do nagłej zmiany sytuacji życiowej (paraliż, bezradność)
• Inne 

W tegorocznym Raporcie w kolejnych rozdziałach to właśnie barierom i zasobom 
odkrytym u potrzebujących rodzin szczególnie się przyglądamy. 

Dane uzyskane podczas rozmów są następnie wprowadzane przez wolontariuszy do 
systemu. Dzięki temu mamy możliwość opisania w Raporcie o biedzie sytuacji ludzi 
potrzebujących, do których dotarliśmy. Ta analiza ma charakter ilościowy, opracowaliśmy 
dane zebrane przez wolontariuszy w 2015 roku.

W trosce o dobro ludzi, których historie opisujemy, zmieniamy imiona, a osoby 
prezentowane na zdjęciach nie są bezpośrednim przedstawieniem opisywanych rodzin 
bądź ich członków.

bariery  

2  Tyle rodzin otrzymało pomoc w ramach SZLACHETNEJ PACZKI w 2015 roku.

• Inni ludzie (przyjaciele/sąsiedzi/rodzina ‒ to też zasób rodziny, który może pomóc jej  
   stanąć na nogi, np. poprzez wsparcie w znalezieniu pracy czy wsparcie w opiece nad 
   dzieckiem)
• Więzi w samej rodzinie (jej członkowie wzajemnie są dla siebie wsparciem)
• Inne
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III. 10 faktów 
na temat biedy w Polsce
Przedstawiamy w pigułce to, co odkryli wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI. 
Więcej szczegółów zamieszczamy w kolejnym rozdziale3. 

1,6 zł – tyle dziennie przypada na jedną osobę w blisko 15% rodzin dotkniętych 
chorobą lub niepełnosprawnością. To mniej niż cena bochenka chleba. 

Co druga rodzina ma zaległości z opłatami/pożyczkami/kredytami. 

Co trzeci senior nie może wydać więcej niż 7 zł dziennie, żeby nie popaść w długi. 

Co piąta rodzina wielodzietna mieszka razem w jednym pokoju.

Co piąta rodzina wydaje na mieszkanie więcej niż połowę swoich dochodów.

Co szósta rodzina żyje bez łazienki. 

Kawa rozpuszczalna, pierś z kurczaka, choinka. Potrzebujący, zapytani o szczególne 
upominki, najczęściej wymieniają przedmioty, które dla nich są synonimem luksusu, 
a dla innych mogą się wydawać rzeczą zwykłą.

Brak odpoczynku i brak możliwości wystarczającej regeneracji – to najczęściej 
padająca odpowiedź na pytanie: „Co jest dla Państwa najtrudniejsze?”. 

Niskie poczucie własnej wartości i wrażenie „uwięzienia w trudnej teraźniejszości” 
– to najtrudniejsze, mentalne skutki biedy, które wpędzają potrzebujących w błędne 
koło. 

Silne więzi w rodzinie, doświadczenie życiowe i zdolność wyznaczania sobie celów 
– to główne „zasoby”, jakie u rodzin zdiagnozowali wolontariusze4.  

Mapa potencjału społecznego  
Każda rodzina włączona do SZLACHETNEJ PACZKI otrzymuje pomoc przygotowaną 
przez Darczyńcę. To Darczyńca decyduje, komu pomaga, wybierając rodzinę 
z anonimowej bazy. Darczyńca najczęściej wybiera rodzinę ze swojej okolicy, żeby móc 
bez problemu dostarczyć prezenty do magazynu SZLACHETNEJ PACZKI. 

Zdarza się jednak tak, że w danym województwie nie wszystkie rodziny zostają 
wybrane przez Darczyńców z okolicy. Wtedy tworzymy tzw. magazyny zastępcze, które 
umożliwiają przekazanie pomocy od Darczyńców do rodzin, nawet bardzo oddalonych 
od siebie.

Analizując dane z lat 2013‒2015, możemy wskazać, w których województwach 
występuje dysproporcja pomiędzy liczbą Darczyńców, a potrzebujących. 

• Województwa oznaczone na mapie jako wspomagające rokrocznie tworzyły 
magazyny  zastępcze, wspierając tym samym województwa określone jako 
wspomagane. To znaczy, że w województwach wspomaganych liczba rodzin 
potrzebujących była większa niż liczba Darczyńców zaangażowanych w SZLACHETNĄ 
PACZKĘ.  

• Województwa samodzielne to takie, w których wszystkie rodziny otrzymywały pomoc 
od osób pochodzących z danego województwa, a jednocześnie nie stworzyły dodatko-
wych magazynów zastępczych. 

• W województwach lubuskim oraz pomorskim obserwujemy wzrost potencjału 
społecznego – liczba zaangażowanych Darczyńców rośnie szybciej niż liczba 
potrzebujących rodzin włączonych do SZLACHETNEJ PACZKI5. 

• W województwie nieoznaczonych sytuacja zmieniała się rokrocznie i była niestabilna6. 

Województwa wspomagające: 
dolnośląskie, małopolskie, 
mazowieckie, śląskie, 
wielkopolskie
Województwa samodzielne: 
opolskie, podkarpackie
Województwa wspomagane: 
kujawsko-pomorskie,
lubelskie, łódzkie, 
warmińsko-mazurskie, 
świętokrzyskie, podlaskie
Wzrost potencjału społecznego: 
lubuskie, pomorskie

3 Wszystkie dane zawarte w niniejszym raporcie ‒ zarówno liczbowe, jak i procentowe ‒ pozyskaliśmy  
poprzez bezpośrednie rozmowy przeszkolonych wolontariuszy z rodzinami włączonymi do projektu  
SZLACHETNA PACZKA.
4 Zasoby oznaczają potencjał, który rodzina może wykorzystać na drodze do poprawy swojej sytuacji. 
Zasoby są wskazywane każdorazowo przez wolontariusza po spotkaniach z rodziną. 

5 Pisząc o potencjale społecznym, bierzemy pod uwagę jedynie zmianę liczby Darczyńców w stosunku do  
zmiany liczby rodzin w potrzebie włączonych do SZLACHETNEJ PACZKI.
6 Nie oceniamy potencjału społecznego w tym przypadku, ponieważ liczba rodzin i Darczyńców wynika 
często nie tylko z tego, czy mieszkańcy danego województwa chcą pomagać, ale też z innych czynników, 
związanych chociażby z liczbą wolontariuszy w województwie.
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IV. Przyczyny biedy 
i szanse na wyjście z niej
W tym rozdziale omawiamy problem biedy w 6 częściach – a każda z nich jest 
poświęcona innej kategorii biedy. Nazwa każdej z kategorii biedy odzwierciedla trudną 
sytuację, w jakiej znajdują się potrzebujący:

1. STAROŚĆ I SAMOTNOŚĆ

2. CHOROBA LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W RODZINIE

3. SAMODZIELNY RODZIC

4. NIESZCZĘŚCIE

5. RODZINA WIELODZIETNA

6. START W SAMODZIELNOŚĆ7

Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI włączają potrzebujących do projektu ze 
wskazaniem na jedną lub wiele z przedstawionych kategorii biedy. Kategorie klasyfikacji 
rodzin w SZLACHETNEJ PACZCE nie są rozłączne, ponieważ każda z rodzin może 
zmagać się z kilkoma trudnościami jednocześnie. 

Należy podkreślić, że rodziny włączane do Paczki to rodziny, które znalazły się w trudnej 
sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. 

Zwracamy szczególną uwagę na:
– historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji,
– dochód przypadający na jednego członka rodziny, 
– postawę – czy rodzina podejmuje jakieś kroki, by zmienić swoją sytuację.

Po 15 latach naszych spotkań ze światem biedy, wciąż utwierdzamy się 
w przekonaniu, że potrzebujący to bohaterowie, którzy nie poddają się i walczą, 

Liczba rodzin włączonych do SZLACHETNEJ PACZKI według kategorii (przyczyn) 
biedy, lata 2013‒20158

7 Wśród rodzin, do których docieramy, są też takie, których nie można przyporządkować do którejkolwiek ze 
wskazanych kategorii biedy, a mimo to wolontariusze są przekonani, że rodzinie należy udzielić pomocy. 
To najczęściej rodziny, które mimo podejmowanych starań długotrwale żyją poniżej progu ubóstwa  
i mają problem z zaspokojeniem swoich podstawowych potrzeb. Takie rodziny włączamy do Paczki  
w ramach kategorii „Inne”.

8 Na wykresie nie uwzględniamy kategorii „Start w samodzielność”, ponieważ tę kategorię wprowadziliśmy 
dopiero w tym roku i dane wciąż są zbierane. Pracując z rodzinami, rozróżniamy dwie kategorie: „Choroba 
lub niepełnosprawność w rodzinie” oraz „Dziecko chore lub z niepełnosprawnością w rodzinie”, jednak na 
potrzeby niniejszego raportu kategorie łączymy w jedną i analizujemy wspólnie.



12 13

Starość 
i samotność
Docieramy do starszych ludzi, którzy są bezdzietni lub pozbawieni opieki ze strony 
rodziny. Dla osoby pozostawionej samej sobie niedołężność oraz choroby, w połączeniu 
z niską rentą lub emeryturą, powodują brak możliwości zaspokojenia podstawowych 
potrzeb materialnych i życiowych. 

Ponadto szczególnie dotkliwe jest poczucie wykluczenia z życia społecznego. Osoby 
starsze:

‒ nie mają już nikogo bliskiego lub nie pamięta o nich najbliższa rodzina,
‒ nie pracują, nie czują się potrzebne,
‒ często nie mogą już realizować swoich dawnych pasji, 
‒ nie nadążają za współczesnością,
‒ nie są dla nikogo autorytetem, nikt nie chce korzystać z ich życiowego doświadczenia. 

Jak pokazują historie ludzi, do których dotarła SZLACHETNA PACZKA, starość wielu 
osób w Polsce nie jest czasem zasłużonego odpoczynku, tylko codzienną walką 
o przetrwanie. Szczególnie trudną, bo prowadzoną w pojedynkę. 

• Co trzeci senior nie może wydać więcej niż 7 zł dziennie, żeby nie popaść w długi.
• Co trzeci senior wydaje na leki więcej niż 20% swoich dochodów i na mieszkanie 
co najmniej 50% swoich dochodów. 
• Aż 38% z nich ma zaciągnięte pożyczki.
• Prawie co trzeci senior nie ma łazienki. Dla osób starszych, które często mają 
problem z poruszaniem się, to szczególne utrudnienie.   
• Co czwarty senior ma niskie poczucie własnej wartości. 

40,2% uwięzienie w trudnej teraźniejszości
30,6% bariery architektoniczne, komunikacyjne w otoczeniu
23,2% zaniżone poczucie własnej wartości

55% doświadczenie życiowe
23% czas wolny
21% doświadczenie zawodowe

codzienność  

bariery  

Zasoby  

Życie osoby starszej i samotnej to poczucie uwięzienia w trudnej teraźniejszości. 
Niewielkie szanse na odzyskanie zdrowia czy pozyskanie dodatkowych środków 
na życie. „Uwięzienie” to czasem faktyczne przywiązanie do łóżka czy do mieszkania, 
z którego starsza osoba nie może wychodzić, a czasem uwięzienie w samotności, 
w tęsknocie za zmarłym małżonkiem, czy we wspomnieniach z przeszłości.  

Codzienność seniorów utrudnia również to, że często nie mogą liczyć na pomoc 
w pokonywaniu barier architektonicznych czy komunikacyjnych w otoczeniu. Wniesie-
nie zakupów po schodach lub chociażby dotarcie na przystanek autobusowy to dla 
nich codzienne wyzwania. 

W zmianie sytuacji nie pomaga zaniżone poczucie własnej wartości, które przyczynia 
się do wycofania z życia społecznego.  

SZANSE NA WYJŚCIE Z BIEDY

Bariery, które napotykają na swojej drodze osoby starsze i samotne, są trudne 
do samodzielnego przezwyciężenia. Konieczne jest wsparcie społeczne, nie tylko 
na poziomie materialnym, ale przede wszystkim takie, które pomoże seniorom pokonać 
problem samotności, podniesie ich poczucie własnej wartości i na nowo włączy ich 
do życia społecznego. Takie wsparcie może pomóc seniorom korzystać z zasobów, 
które wolontariusze wskazują jako ich największy potencjał: doświadczenie życiowe 
oraz duża ilość czasu wolnego. 

9

9 Dane dotyczące barier i zasobów są wynikiem obserwacji i rozmów wolontariuszy SZLACHETNEJ 
PACZKI z rodzinami. Formularz umożliwiał wolontariuszom zaznaczenie wszystkich wariantów odpowiedzi  
– w związku z tym wyniki nie sumują się do 100%.



14 15

2 GODZINY CIEPŁA DZIENNIE
Pani Zofia ma 83 lata i 2 godziny ciepła dziennie. Tylko na tyle uruchamia piecyk 
elektryczny. Boi się wysokich rachunków za prąd. Jej codzienność to także:

· Nieszczelne okna, jedno wybite. Brak pieniędzy na wstawienie szyby. Najgorzej 
jest zimą, w domu wieje tak, jakbyśmy siedzieli na dworze – zapisali wolontariusze.
· Skromna emerytura. Problemy finansowe zaczęły się od kredytu, który zaciągnęła 
na nagrobek dla zmarłej siostry – ostatniej bliskiej osoby.
· Wydatki na leki miesięcznie sięgają aż 300 zł.

Mimo wszystko, Pani Zofia nie przestaje się uśmiechać.

ROZRYWKA: WYJŚCIE NA BALKON
Przed pierwszym poważnym wyzwaniem stanęła, mając 10 lat. Ojciec zginął 
na wojnie, mama – w Powstaniu Warszawskim. Została sama z 3-letnim bratem. 
Dzisiaj wyzwaniem jest dla niej wyjście z własnego mieszkania, żyje na 4. piętrze, 
ma 81 lat. 

Pani Sabina na życie towarzyskie wydaje 20 zł miesięcznie. Taką kwotę może 
przeznaczyć na doładowanie telefonu, żeby móc rozmawiać z synem. Syn mieszka 
w innym mieście. Rzadko zagląda.

Rozrywka: wyjście na balkon.

EMERYTURĘ BĘDZIE PAN MIAŁ W NIEBIE
Emeryturę będzie miał pan w niebie –  słyszy w urzędzie pan Kazimierz. Zachorował na 
raka krtani, do emerytury zabrakło czterech lat pracy, renta mu nie przysługuje. Żyje 
z 600 zł zasiłku.

Najtrudniejsze do zniesienia jest wrażenie, że nikt go nie słyszy. Także dosłownie: 
choruje na raka krtani, stracił głos, z innymi porozumiewa się, pisząc na kartkach.

MIEĆ WIĘCEJ SIŁY
Wolontariusze zapytali starsze osoby, o czym marzą. Oto, co odpowiedziały:
Mieć więcej siły, żeby dojść do kościoła – Pan Krzysztof, 80 lat.
Zimowy płaszcz, w którym mogłabym pojechać na wesele wnuka – Pani Stanisława, 83 
lata.
Metalowe wiadro do noszenia wody ze studni – Pani Teresa, 78 lat, kobieta nie widzi, 
żyje w domu bez bieżącej wody i łazienki.

Starość 
i samotność
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Kromka chleba na śniadanie
Pani Czesia myje się w zlewie. Wejście do wanny to dla niej za duże wyzwanie. 
Cierpi na osteoporozę, ma problem z poruszaniem się. Nie wychodzi z domu.
Nie ma nikogo bliskiego. Mąż popełnił samobójstwo, a syn choruje psychicznie 
i przebywa w szpitalu psychiatrycznym.

Śniadanie: kromka chleba, szklanka mleka od sąsiada.
Zadłużenie: 5 000 zł.
Plany na święta: brak.

Brakuje nawet na mydło
Pani Danuta przez całe życie pracowała na czarno, dlatego dzisiaj utrzymuje się 
jedynie z zasiłku.

Musi być zaradna, bo na dzień na życie zostaje jej 50 groszy. Wydaje je głównie 
na jedzenie, dlatego wśród najważniejszych potrzeb wymienia mydło.

Maszynka do mięsa i teatr
Pani Maria (71 l.) mieszka samotnie w jednopokojowym mieszkaniu z piątką kotów. 
Ze względu na upośledzenie umysłowe, przez całe życie jest marginalizowana 
i odrzucana przez otaczających ją ludzi. Wychowała się w domu dziecka, potem 
trafiła do domu opieki społecznej. Wbrew jej woli pani Marii, odebrano jej dziecko.

Mimo wszystko pani Maria nigdy nie straciła siły. Rozwija swoje pasje, ukończyła 
studium teatralne.

Marzenia: maszynka do mielenia mięsa i występ w profesjonalnym teatrze.

Starość 
i samotność
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Choroba 
lub niepełnosprawność 
w rodzinie 
Jeśli jednego z członków rodziny dotyka przewlekła choroba lub niepełnosprawność,  
znacząco wpływa to na obniżenie standardu życia rodziny. Leczenie chorego 
jest zazwyczaj bardzo kosztowne: pieniądze są wydawane na rehabilitację, leki, 
specjalistyczny sprzęt czy dojazdy do szpitali. Inne potrzeby rodziny schodzą na dalszy 
plan. Konieczność ciągłej opieki nad chorym może wiązać się z rezygnacją z pracy jego 
opiekunów.

Udar, nowotwór, wypadek w drodze do pracy czy urodzenie dziecka, które nigdy 
nie będzie widzieć i nie będzie chodzić. To tragedie, które spadają na rodzinę nagle 
i niespodziewanie. Wywracają do góry nogami nawet najbardziej poukładane życie.

• 1,6 zł – tyle na dzień przypada na członka rodziny w blisko 15% rodzin z chorobą 
lub niepełnosprawnością. To mniej niż cena bochenka chleba. 
• Co druga rodzina ma zaciągnięte pożyczki.
• Co piąta rodzina nie ma łazienki. To szczególnie trudne, kiedy w domu jest osoba 
niepełnosprawna. 
• 1/3 miesięcznego dochodu – tyle na leki wydaje aż 15% rodzin.

34,6% uwięzienie w trudnej teraźniejszości11

26,4% niskie poczucie własnej wartości
26,1% brak odpoczynku, brak możliwości wystarczającej regeneracji

60% więzi w samej rodzinie
47% doświadczenie życiowe
35% zdolność wyznaczania sobie celów

codzienność  

bariery  

Zasoby  

71% więzi w samej rodzinie
46% doświadczenie życiowe
46% zdolność wyznaczania sobie celów

Chroniczne zmęczenie i brak możliwości regeneracji. Od opieki nad chorym często 
nie ma odpoczynku. Nierzadko dochodzą do tego praca i dbanie o pozostałych 
domowników. To jedna z głównych trudności, które wymieniają potrzebujący w tej 
grupie. 

Rodziny, w których choruje dziecko, rzadko mogą liczyć na pomoc w opiece nad nim. 
Utrudnia to rodzicom podnoszenie kwalifikacji zawodowych (wykluczenie edukacyjne). 
Wykluczenie edukacyjne dotyczy często też chorych dzieci, którym trudniej jest 
uczęszczać do szkoły czy pójść na studia. 

Skomplikowana sytuacja rodzin przekłada się na wrażenie uwięzienia i braku wpływu, 
co prowadzi do niskiego poczucia własnej wartości. To błędne koło, które często 
odbiera rodzinie nadzieję na jakąkolwiek zmianę. 

SZANSE NA WYJŚCIE Z BIEDY

Gdy choroba i niepełnosprawność dotykają dziecka, największym wsparciem dla 
rodziny byłaby pomoc w opiece nad chorym. To szansa dla rodziców na podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych i znalezienie pracy (lub zmianę na lepiej płatną). Brak takiego 
wsparcia sprawia, że rodzina koncentruje się na przetrwaniu, nie mając przestrzeni 
na planowanie i myślenie o przyszłości. 

Rodziny potrzebują także wsparcia psychicznego, podnoszącego ich poczucie 
wartości. Sąsiad, znajomy z pracy, kuzyn – zainteresowanie kogoś „z zewnątrz” to 
przełamanie ich trudnej codzienności. To pierwszy krok do przerwania błędnego koła, 
w którym są uwięzieni. 

Choroba/
niepełnosprawność 

w rodzinie

Dziecko chore/
z niepełnosprawnościąw rodziniebariery  

Zasoby  

10

10 Bariery i zasoby zbadaliśmy oddzielnie w dwóch grupach: 1. Kiedy choroba lub niepełnosprawność 
dotyczy członka rodziny innego niż dziecko. 2 Kiedy choroba lub niepełnosprawność dotyczy dziecka. 
11 Uwięzienie w trudnej teraźniejszości oznacza, że rodzina ma trudność z myśleniem o przyszłości  
i planowaniem, ponieważ bieżące problemy są zbyt przytłaczające. Rodzinie ciężko widzieć szansę na 
zmianę sytuacji. 

41,2% brak odpoczynku, brak możliwości wystarczającej regeneracji
41,1% brak wsparcia w opiece nad dziećmi
27,6% wykluczenie edukacyjne
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2 ZŁ DLA LISTONOSZA, 1 ZŁ DLA SIEBIE
Trochę się boi, ale drzwi do jego mieszkania zawsze są otwarte. Żeby ktoś mógł 
go znaleźć, gdyby coś się stało.
Od 21 lat pan Władysław ogląda świat tylko z perspektywy okna. Dostał udaru, 
prawa strona ciała jest sparaliżowana. Ze smutkiem wspomina lata, kiedy było lepiej: 
jego żona żyła, syn mieszkał razem z nimi, a on sam mógł zarabiać na dom i rodzinę.
 
Budżet miesięczny:
Dochody: 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego + bon żywnościowy o wartości 380 zł 
100 zł – rachunki
50 zł – podziękowanie dla sąsiadki, która robi zakupy
2 zł – dla listonosza, który przynosi listy
1 zł – zostaje Panu Władysławowi na przeżycie

30 TYS. DŁUGU
Pan Adam samotnie wychowuje wnuka, 8-letniego Jasia. Jego rodzice są uzależnieni 
od narkotyków i nie interesują się dzieckiem.  Problemy zaczęły się od pogorszenia 
zdrowia pana Adama. Cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca i zakrzepica. 
Na dodatek do spłacenia ma dług zaciągnięty przez córkę.  

Mężczyzna przyznaje, że by spłacić ratę kredytu, nie zawsze wywiązuje się z płatności 
czynszu. Boi się, że zostaną bez dachu nad głową.

Największa obawa: eksmisja i odebranie praw do opieki nad wnukiem.
Dług: 30 tys. zł.
Szczególny upominek: kimono dla Jasia. Chłopiec trenuje judo i wstydzi się chodzić 
na treningi, bo jako jedyny ma stare, źle dobrane kimono.

SUKIENKA PRZEGRYWA Z WĘGLEM
On traci wzrok nagle, przez wypadek w pracy. Ona – niedowidzi już w liceum przez 
zapalenie siatkówki. Niepełnosprawność nie jest przeszkodą, zaczynają tańczyć. 
Nie stać ich na lekcje prywatne, zawzięcie trenują sami.

Dzisiaj Marek i Ewa to kilkunastokrotni Mistrzowie Polski w Tańcu Sportowym 
Niewidomych i Słabowidzących. Mają w domu około 80 pucharów i medali. Ale 
najbardziej dumni są ze swojego syna Kamila. Od 10 lat występują w tych samych 
strojach tanecznych. Nowa sukienka to marzenie pani Ewy, które przegrywa 
z węglem. Rodzina oszczędza, żeby ogrzać mieszkanie w starej kamienicy.

Ewa pracuje jako telemarketer, Marek właśnie stracił pracę. Zarabiał 500 zł, mimo, 
że pracodawca za zatrudnienie go jako osoby niepełnosprawnej, otrzymywał 1800 zł 
z PFRON-u. 

Choroba 
lub niepełnosprawność 
w rodzinie 
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SAMODZIELNY 
RODZIC
 
Samodzielny rodzic to osoba samotna, będąca w trudnej sytuacji materialnej, która 
ma na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci. Takie rodziny często nie mają kogo prosić 
o wsparcie. Dodatkowym obciążeniem jest nierozwiązana sytuacja rodzinna lub 
mieszkaniowa bądź traumatyczne doświadczenia, które były przyczyną rozstania z partnerem. 

 
• Ciepłe buty i kurtka na zimę dla dzieci – dla 13% z samotnych rodziców to tylko 
odległe marzenia. Kiedy miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 50 zł, 
trudno o większy wydatek. 

• Kolacja wigilijna – jeden z najpiękniejszych momentów w roku. Są rodziny, które nie 
będą miały jak jej przygotować, bo żyją w mieszkaniu bez kuchni (340 samotnych 
rodziców). 

• Każdy lubi czasem pobyć sam, uciąć sobie drzemkę, czy wygodnie rozsiąść się w fotelu 
i poczytać ulubioną gazetę. Dla niektórych samotnych rodziców te drobne przyjemności 
to tylko marzenie. Nie tylko przez brak czasu. W 1020 domach samotnych rodziców 
na jedną osobę przypada co najwyżej 40% pokoju. 

46,9% brak wsparcia w opiece nad dziećmi
33,4% brak odpoczynku, brak możliwości wystarczającej regeneracji
29,8% wykluczenie edukacyjne

63% więzi w samej rodzinie
44% doświadczenie życiowe 
43% zdolność wyznaczania sobie celów, szukanie rozwiązań

codzienność  

bariery  

Zasoby  

Życie osoby samotnie wychowującej dzieci wiąże się z trudnościami zarówno w sferze 
osobistej, jak i zawodowej. Samotny rodzic nie może pracować w pełnej dyspozycyjności, 
przez co jest mało atrakcyjny na rynku pracy. 

Brak wsparcia w opiece nad dziećmi, nawet jeśli uczęszczają do żłobka czy przedszkola, 
utrudnia uczestniczenie w dostępie do nowej wiedzy, np. poprzez kursy doszkalające, 
gdyż odbywają się one zazwyczaj w godzinach popołudniowych. To bariery utrudniające 
podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i – co za tym idzie – znalezienie lepiej 
płatnej pracy. 

Ciągłe zmęczenie i brak czasu na zadbanie o siebie niekorzystnie wpływają na myślenie 
o przyszłości oraz przyczyniają się do niskiego poczucia własnej wartości. Na niską 
samoocenę wpływa często fakt bycia porzuconym przez partnera. 

SZANSE NA WYJŚCIE Z BIEDY

Samotni rodzice szczególnie potrzebują wsparcia w opiece nad dziećmi, by zrobić krok 
naprzód. To brak czasu i ograniczona dyspozycyjność utrudniają im rozwój zawodowy 
i – co za tym idzie ‒ poprawienie sytuacji materialnej rodziny. 

Rodziny włączone do SZLACHETNEJ PACZKI w kategorii „Samodzielny rodzic” nie 
czekają z założonymi rękami na poprawę sytuacji. Wolontariusze dostrzegają w nich 
wysokie zdolności wyznaczania sobie celów, oraz szukania rozwiązań. 
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CHLEB NA ŚNIADANIE ALBO RACHUNEK 
ZA PRĄD
Kupić chleb, czy opłacić rachunek za prąd? Takie wybory to wyzwanie, a samotne 
macierzyństwo i tak bywa trudne. 

Kinga zarabia – jest pielęgniarką, jednak kiedy czynsz za mieszkanie drastycznie 
wzrósł, musiała wziąć kredyt. Odsetki są bezlitosne, tak samo jak komornik.

12-letni Iwo tęskni za tatą, który zmarł. Mimo tragedii, chce mu się starać. Wygrywa 
szkolne konkursy i bierze udział w olimpiadach.

Jego mama marzy o życiu bez długów i nowym łóżku dla syna. Teraz ma za małe 
–  jak śpi, wystają mu nogi. Przydałby mu się też garnitur na olimpiady, bo komunijny 
jest już za ciasny.

WSTYDZĘ SIĘ SMRODU
Pani Irena najbardziej wstydzi się swojej łazienki i smrodu stęchlizny. Na paletach 
stoi stara pralka, która wylewa wodę podczas prania. Pranie musi robić często – ma 
trójkę dzieci, w tym jedno chore. Najmłodszy synek nie mówi i nie chodzi. Cierpi na 
porażenie kończyn.

Mieszkają w starym domu, w małej wsi, takiej, gdzie autobus pojawia się raz dziennie. 
Pani Irena robi wszystko, żeby dzieci nie głodowały: zbiera grzyby, robi przetwory, 
wyszywa nocami obrusy i serwetki, a potem sprzedaje swoje prace.

Najważniejsza potrzeba: zimowe buciki. 
Marzenie: rehabilitacja dla syna.

WSTYD TO PROSIĆ I NARZEKAĆ
Przeżył utratę pracy, majątku, śmierć rodziców i załamanie nerwowe. Pan Jan 
nie korzysta z zasiłków, bo wstydzi się prosić.

W wieku 43 lat podpisał umowę-zlecenie. Jest dumny z setek kilometrów pokonanych 
na rowerze i tysięcy dostarczonych listów. Pracuje jako goniec. Rower zrobił sobie 
sam z części ze złomu. Dziennie przejeżdża średnio 50 km.

Mieszka samotnie, bez dostępu do gazu. Nie narzeka.

Marzenia: kurtka zimowa, butla gazowa, nowy rower.

SAMODZIELNY 
RODZIC
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nieszczęście
 
Nieszczęście to wydarzenie losowe, które postawiło rodzinę w trudnej sytuacji 
materialnej. Wypadek, utrata dorobku życia w skutek klęski żywiołowej, pożar, powódź 
to nieszczęścia, które potrafią diametralnie zmienić życie rodziny i doprowadzić 
do biedy nawet dobrze sytuowanych ludzi. Odbudowanie strat często przekracza ich 
możliwości finansowe.

Nagłym nieszczęściem jest również śmierć jednego z członków rodziny. Jego odejście 
jest nie tylko ciosem emocjonalnym, ale niekiedy pozbawia gospodarstwo jedynego 
żywiciela rodziny.

• Co druga rodzina w tej grupie ma długi.
• Odbudowanie strat jest szczególnie trudne, gdy miesięcznie na jedną osobę przypada 
mniej niż 50 zł (w 16% rodzin).
• U wielu rodzin to nie „nieszczęście”, a „lawina nieszczęść”. Jedno nieszczęście 
pociąga za sobą drugie: tak jak wypadek żony prowadzący do paraliżu i długotrwałego 
pobytu w szpitalu. Osamotniony ojciec przeznacza większość dochodów na rehabilitację. 
Tragedia powoduje depresję u 12-letniego syna. 
• 479 rodzin żyje bez łazienki i 153 bez kuchni.

32,5% brak odpoczynku, brak możliwości wystarczającej regeneracji
30,1% uwięzienie w trudnej teraźniejszości
28,1% brak wsparcia w opiece nad dziećmi

61% więzi w samej rodzinie
49% doświadczenie życiowe
41% zdolność wyznaczania sobie celów

codzienność  

bariery  

Zasoby  

Co trzecia rodzina dotknięta nieszczęściem czuje się więźniem zaistniałej sytuacji, 
nie widzi perspektywy zmiany. Przyczynia się do tego ciągłe zmęczenie i myślenie 
o tym, jak przetrwać kolejny dzień. 

SZANSE NA WYJŚCIE Z BIEDY

Szczególnie ważne – oprócz pomocy materialnej w przypadku utraty dobytku
– jest wspieranie rodziny na drodze powrotu do jej normalnego życia. Chociażby pomoc 
w opiece nad dziećmi czy poprzez doradztwo z zakresu prawa własnościowego 
i rodzinnego. 

Równie cenna jest pomoc psychologiczna – zarówno ta specjalistyczna, jak i zwykła 
ludzka życzliwość. Depresja, stany lękowe, próby samobójcze – to częste konsekwencje 
wywołane nagłym nieszczęściem. Tak silne doświadczenie negatywne potrafi 
zdominować postrzeganie życia. 

Wielką siłą tej grupy są więzi w rodzinie. To z nich potrzebujący czerpią najwięcej energii 
do dalszej walki o poprawę swojego życia. 
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10 LAT W ALTANCE. CZUJĄ SIĘ JAK W KLATCE
Pani Magda i pan Stanisław od 10 lat mieszkają w altance na terenie ogródków 
działkowych. Bez prądu i wody. Ponieważ nie mają lodówki, jedzenie przechowują 
często w garnku, który zakopują pod ziemią.

Od 3 lat pan Stanisław nie wychodzi z altanki na zewnątrz. Czuje się jak w klatce. 
Stracił 2 nogi, a żona nie ma na tyle sił, żeby wynieść go na zewnątrz. 

W zadłużenie wpadli, gdy pana Stanisława poraził prąd i miał amputowaną pierwszą 
nogę. Mężczyzna całe życie pracował bez umowy, zostali bez środków do życia. 
Musieli wynieść się z mieszkania, wtedy znajomy zaoferował altankę. 

Gdy przychodzą do nich wolontariusze Paczki, zaczynają płakać. Nikt wcześniej do 
ich altanki nie zaglądał. Nie pytał, jak im się żyje. 

MAMUŚ, NIE DAMY RADY!
Monika żyje sama z dwoma synami. By ich utrzymać pracowała na dwa etaty, 
w nocy, w piekarni. W sierpniu skończyła budowę domu na kredyt. We wrześniu 
dom spłonął. Nie zostało nic, nawet wylewka.

Spłonęła też pracownia Moniki, gdzie rzeźbiła i odlewała figury z wosku. Synowie, 
szczególnie ten młodszy, doznali traumy. Mówili: Mamuś, nie damy rady!

Pozrywane nadgarstki
Nieszczęścia w małżeństwie pani Grażyny i pana Marka przypominają lawinę. 
Nic nie zapowiadało dramatu – on dobrze zarabiał, ona zajmowała się domem. 
Byli szczęśliwi.

Lawina zaczyna się 13 lat temu od wypadku rowerowego:

1. Pani Grażyna w wyniku zderzenia traci jedną nogę. Przez kilka lat opiekuje się nią 
mąż – pan Marek.
2. U pana Marka następuje zatrzymanie akcji serca i udar. Od tego momentu wymaga 
stałej opieki, ląduje w Zakładzie Pielęgnacyjnym.
3. Pani Grażyna słyszy od lekarzy kolejne diagnozy: nowotwór piersi, jaskra, przerzuty 
nowotworu na węzły chłonne. Przechodzi amputację piersi, chemio- i radioterapię.

Kobieta nie daje się złamać. Żyje samodzielnie, krok po kroku remontuje dom 
– wymienia okna, rynny, podłącza kanalizację. I regularnie odwiedza ukochanego męża.
Przez swoją aktywność i pracę rękami, jaką wykonuje jeżdżąc na wózku, zrywa 
sobie nadgarstki. Ja się nigdy nie poddam – mówi. 

nieszczęście



30 31

Rodzina 
wielodzietna
 
Rodziną wielodzietną nazywamy taką, w której jest troje lub więcej dzieci (do 18. roku 
życia). Często – mimo starań – rodzice nie potrafią zapewnić dzieciom odpowiednich 
warunków i mają trudność w zaspokojeniu ich potrzeb: zarówno elementarnych, jak
 i rozwojowych, związanych z dostępem do edukacji.

W tym roku, ze względu na wsparcie finansowe otrzymane przez rodziny w ramach 
Programu 500+, chcemy szczególnie zwrócić uwagę na to, czy i jak sytuacja rodzin 
wielodzietnych się zmieniła. 

Historia każdej rodziny jest inna i rzadko są one proste. Do każdej z rodzin wolontariusze 
podchodzą indywidualnie, a pod uwagę biorą nie tylko kryterium dochodowe 
(maksymalnie 500 zł miesięcznie na członka rodziny lub 600 zł w przypadku osoby 
włączonej w ramach kategorii starość i samotność). Bardzo ważna jest postawa rodziny, 
jej stosunek do pracy i przyczyny wejścia w trudną sytuację.  

Jeszcze nie wiemy, na ile Program 500+ wpłynął na życie rodzin, które zostały nim 
objęte. Takie wnioski będziemy mogli wyciągnąć w kolejnej edycji Paczki. Tymczasem 
na kolejnych stronach prezentujemy kilka historii rodzin wielodzietnych, które 
otrzymały pomoc Paczki rok temu. Zapytaliśmy, co w ich życiu zmienił Program 
500+. 
 

• Odrabianie lekcji w domu czy zjedzenie wspólnie posiłku może być problemem, 
gdy dzielisz pokój z kilkoma osobami. W co trzeciej rodzinie wielodzietnej na członka 
rodziny przypada mniej niż 1/3 pokoju.

• Aż 15% rodzin nie ma łazienki co utrudnia pielęgnację dzieci i dbanie o czystość ich 
ubrań.

• Czapka, szalik, zimowe buty – w rodzinach wielodzietnych rodzice muszą wybierać, 
któremu dziecku mogą kupić coś nowego. W co piątej rodzinie dochód na członka 
rodziny to mniej niż 200 zł, co oznacza, że po zapewnieniu dzieciom jedzenia i środków 
czystości, niewiele zostaje na ubrania, zabawki czy dodatkowe zajęcia, nie mówiąc 
o kosztownych gadżetach, które są „modne” wśród rówieśników. 

• Co piąta rodzina wydaje na mieszkanie prawie 40% ich miesięcznego dochodu.

• Prawie 60% rodzin wielodzietnych ma zaciągnięte pożyczki. 

codzienność  

bariery  

Zasoby  

42,6% brak wsparcia w opiece nad dziećmi
38,5% brak odpoczynku, brak możliwości wystarczającej regeneracji
33,9% wykluczenie edukacyjne

72% więzi w samej rodzinie
43% zdolność wyznaczania sobie celów, szukania rozwiązań
43% doświadczenie życiowe

Dla ponad 40% rodzin jedną z największych barier w codziennym życiu jest chroniczne 
zmęczenie, brak czasu i miejsca na odpoczynek. Opieka nad liczną rodziną często 
wyklucza też możliwość edukacji, która byłaby szansą na lepszą pracę i wyższe 
dochody. Szczególnie dotkliwie rodziny odczuwają brak wsparcia w opiece nad dziećmi. 
Największym zasobem tej grupy są relacje członków rodziny. Prawie 3/4 z nich najwięcej 
siły znajduje właśnie w rodzinnej miłości.

 
SZANSA NA WYJŚCIE Z BIEDY

Ważna wydaje się potrzeba wsparcia w opiece nad dziećmi, która to opieka umożliwiłaby 
rodzicom dokształcanie się lub pracę w pełnym wymiarze godzin. Szansą na zapewnienie 
rodzinie najpotrzebniejszych artykułów (żywność, ubrania, środki czystości) jest pomoc 
materialna. 

W sytuacji gdy rodziny wielodzietne otrzymują wsparcie w ramach Programu 500+, 
ważne wydaje się wsparcie w obszarze edukacji finansowej. Edukacja taka pomoże 
rodzinom mądrze planować rodzinny budżet i zwiększy ich wiedzę na temat tego, jak 
zarabiać pieniądze. 



32 33

Duży garnek i obrus 
Pani Alicji dawno nikt nie pytał o marzenia, dlatego zanim odpowie, długo się 
zastanawia. Po chwili mówi nieśmiało: duży garnek i obrus, żeby na święta mieć 
czym przykryć stół. 

Kobieta chciałaby zapewnić 5 swoich dzieci piękne święta. Ten rok był dla 
nich szczególnie trudny, przeżyły śmierć taty. Żyją w mieszkaniu bez łazienki 
i z przechodnią kuchnią. Poprawę sytuacji utrudnia fakt, że pani Alicja cierpi na 
upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Bardzo chciałaby ,,nauczyć się wypełniać 
dokumenty”.

Wpływ środków z Programu 500+ na życie rodziny: Rodzina nadal żyje skromnie, 
ale program pozwala Pani Alicji zapewnić dzieciom nie tylko jedzenie, ale też 
ubrania i materiały szkolne. Nadal największą barierą pozostaje brak podstawowych 
umiejętności związanych z „wypełnianiem dokumentów”. Nawet drobne formalności 
codziennego życia pozostają dla pani Alicji wyzwaniem. 

6 osób w jednym łóżku. Żeby było ciepło
Sprzedała obrączkę, by kupić składniki na obiad. Samotne wychowanie 5 dzieci 
wymaga poświęceń. 

Pani Magdy życie nie oszczędza. Śmierć męża, depresja, dziecięce porażenie mózgowe 
jednej z córek. Musiała nauczyć się wybierać: opłacić rachunki czy zrobić dzieciom 
obiad?

Czasem śpią w jednym łóżku, bo w domu jest zimno. Kobieta nieśmiało prosiła 
o nowe patelnie i kołdrę dla syna. Jakoś sobie radzą.

Wpływ środków z Programu 500+ na życie rodziny: Program pomaga im żyć bardziej 
normalnie, dzieci mogą nawet pojechać na szkolną wycieczkę. Trudności związane 
z opieką nad chorym dzieckiem, oraz jego leczeniem, pozostają aktualne.

Choć kilka dodatkowych talerzy
Pan Bogdan wraz z żoną Hanną są rodzicami 7 dzieci. Ich sytuacja pogorszyła się 
rok temu, kiedy Pani Hanna straciła stałą pracę. Rodzina musiała utrzymać się 
z niewielkiego gospodarstwa rolnego oraz zbiorów sezonowych owoców, co było 
szczególnie trudne z powodu suszy.

Pani Hanna marzyła o zestawie obiadowym lub choć kilku dodatkowych talerzach, 
aby cała rodzina mogła zjeść wspólnie kolację wigilijną. Przedtem jedli na dwie tury.
 
Wpływ środków z Programu 500+ na życie rodziny: Wsparcie programu jest bardzo 
dużym odciążeniem budżetu domowego. Brak długów i brak przewlekłych chorób 
sprawia, że rodzina w całości może przeznaczać pieniądze na bieżące wydatki, 
co podnosi standard jej życia.  

Rodzina 
wielodzietna
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start 
w samodzielność
 
Docieramy do osób, które zaczynają dopiero samodzielne życie albo odbudowują 
je na nowo. Mogą to być zwłaszcza: absolwentki domu samotnej matki i absolwenci 
domów dziecka, a także studenci, którzy starają się utrzymać i uczyć (a nie mogą 
liczyć na wsparcie rodziny) i młode rodziny na starcie, zmagające się z ciężką sytuacją 
finansową. W szczególnie trudnej sytuacji są także ci, którzy wychodzą z życiowego 
kryzysu, np. uzależnienia czy bezdomności. 

Tak zdefiniowaną kategorię wprowadzamy dopiero w tegorocznej edycji SZLACHETNEJ 
PACZKI, dlatego nie dysponujemy jeszcze szczegółowymi danymi na temat tej grupy. 
Natomiast na kolejnych stronach dzielimy się historiami rodzin, do których dotarli 
wolontariusze. 
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Wyrzucona z okna 
Daria miała 4 lata, kiedy rodzice wyrzucili ją przez okno z pierwszego piętra. W domu 
rządził alkohol. Wychowała się w domu dziecka. W tym roku opuściła go mając 20 lat, 
jako wyprawkę dostała komplet pościeli.

Zamieszkała w schronisku. Łazienkę i kuchnię dzieli z 20 osobami. Chciałaby mieć 
własny czajnik i suszarkę na pranie.  

Jest cukiernikiem, ale za cel postawiła sobie zdanie matury, dlatego uczy się 
w pierwszej klasie liceum i pracuje dorywczo. Marzy o tym, żeby pomóc młodszym 
siostrom, które zostały w domu dziecka. Chciałaby, żeby miały lżej, niż ona. 

Kości na zupę 
Fekalia na klatce schodowej, smród, odrapany tynk. Tego widoku z wyprawy 
na „białostockie slumsy”, wolontariuszka Hania nie zapomni nigdy. Drzwi otwiera 
młody, uśmiechnięty chłopak – 22-letni  Mateusz. W mieszkaniu biednie, ale czysto. 
5-letnia Kasia ogląda bajkę na starym, kineskopowym telewizorze. Na łóżku leży ich 
mama. Już nie ma z nią kontaktu.  

Gdy padła diagnoza, że to wirusowe zapalenie wątroby typu C, ojciec Kasi uciekł. 
Zostawił rodzinę bez środków do życia. Nie płacili czynszu, z centrum miasta zostali 
eksmitowani do mieszkania socjalnego.

Rolę głowy rodziny bierze na siebie Mateusz, zostaje zastępczym ojcem dla Kasi 
i opiekunem mamy, która wymaga stałej opieki: karmienie, zmiana pampersów, 
mycie, częste pobyty w szpitalu.  

Mateusz ma marzenie, żeby czasem wyjść z kumplami, pograć w piłkę. Pożyć tak, 
jak inni w jego wieku. Zapytany o najważniejszą potrzebę bez wahania odpowiada: 
kości na zupę, dużo kości. Żebym miał z czego ugotować im obiad.  

start 
w samodzielność
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Od samego początku mieliśmy wizję na SZLACHETNĄ POLSKĘ i od 15 lat trwania 
Paczki staramy się przeprowadzać ludzi od biedy do sukcesów w życiu. Kompleksowo 
zmieniamy ich los, dlatego Paczka to już nie tylko pomoc materialna, ale też pomoc 
prawna (organizujemy projekt Paczka Prawników), pomoc lekarzy (Paczka Lekarzy) 
i pomoc seniorom: stworzyliśmy projekt wyciągający ich z osamotnienia – Paczka 
Seniorów. Wolontariusze regularnie spotykają się z osobami starszymi – to spotkania 
indywidualne, jeden wolontariusz pracuje z jednym seniorem. 

Od tego roku wprowadzamy także program biznesowy dla rodzin w potrzebie – 
uruchamiamy projekt Paczka Biznesu. Zaczynamy od szkolenia wolontariuszy 
z obszaru zarabiania i wydawania pieniędzy. Następnie oni z tą wiedzą pójdą do 
potrzebujących rodzin. Chcemy pomóc Polakom odnaleźć się na wolnym rynku13.

Nadal mocno pracujemy nad mentalnością rodzin potrzebujących i ich poczuciem 
godności. Wsparcie materialne od Darczyńcy, uwaga poświęcona rodzinie przez 
wolontariusza – to sygnał: „Jesteś dla nas ważny, nie jesteś sam ze swoimi problemami”. 
Czasem to znaczy więcej niż otrzymane prezenty. 

Zmienia się polska bieda i zmienia się polskie społeczeństwo. A my za tym 
podążamy. Nie wiem, jak będzie wyglądać SZLACHETNA PACZKA w 2020 roku, 
ale sądzę, że będziemy ludziom pomagać w rozwoju. 

Mamy przed sobą jeszcze pewnie z 10 lat ciężkiej pracy przeprowadzania polskiego 
społeczeństwa przez zmianę dotyczącą podejścia do życia. Etos pracowitości, uczenia 
się, otwartości na drugiego człowieka i współpracy z nim. Takie społeczeństwo chcemy 
tworzyć i Państwa do tego zapraszamy.

Ks. Jacek WIOSNA Stryczek

V. Podsumowanie i wnioski

Największą trudnościądla rodzin, do 
których dotarła SZLACHETNA PACZ-
KA, jest brak płynności finansowej 
i zaradności w zarabianiu i wydawa-
niu. W niemal każdej kategorii bie-
dy ponad 50% rodzin ma zaległości 
z opłatami, pożyczkami i kredytami. Nie-
kiedy na przeżycie każdego dnia musi 
starczyć 1,6 zł. Wskazane jest zatem 
wsparcie poprzez edukację finansową. 

Utrudnione dbanie o siebie znajduje 
swoje odzwierciedlenie również 
w sferze psychicznej. Niezaspokojone 
potrzeby związane z przestrzenią fizycz-
ną i emocjonalną są częstym problemem 
zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych, 
gdzie na jedną osobę przypada 1/3 po-
koju, a proste czynności, takie jak ciepły 
prysznic czy wspólnie zjedzona kolacja, 
są niemożliwe, ponieważ brakuje zaple-
cza sanitarnego.

Bardzo istotnym problemem jest men-
talne uwięzienie w biedzie, poczucie 
przygniecenia teraźniejszą sytuacją 
i wykluczenie społeczne. Ludzie 
biedni nie mają szansy na oderwa-
nie się od wyczerpującej rzeczywi-
stości. Brak odpoczynku i brak moż-
liwości wystarczającej regeneracji 
– to bariery, które najczęściej występują 
u rodzin włączonych do SZLACHETNEJ 
PACZKI. 

Niskie poczucie własnej wartości oraz 
silne przekonanie o odrzuceniu spo-
łecznym to najtrudniejsze mentalne 
skutki biedy, które wpędzają potrze-
bujących w błędne koło, a ich siła jest 
porównywalna z bólem fizycznym12. 
Szczególnie ważne jest więc wsparcie 
społeczne otoczenia i wzrost wrażliwo-
ści społecznej na ludzi wykluczonych.  

Rodziny włączone do SZLACHETNEJ 
PACZKI wykazują się bohaterstwem 
w przekraczaniu trudności dnia codzien-
nego, jednak potrzebują wsparcia spo-
łecznego, by zrobić krok w przód. Ich 
największym zasobem są więzi w samej 
rodzinie. Umocnieni bliskimi relacjami, 
stawiają czoło niezawinionej biedzie. 

1 2

5

3 4

12 „Z badań nad mózgiem z 2011 roku, ufundowanych przez amerykański Narodowy Instytut Zdrowia 
Psychicznego oraz przez Narodowy Instytut ds. Nadużywania Narkotyków wynika, że ból fizyczny i silne 
doświadczenie odrzucenia społecznego są odczuwane w taki sam sposób”. Cyt. za B. Brown, Z wielką 
odwagą, MT Biznes, Warszawa 2013.

13 Opis wspomnianych projektów zamieszczamy w rozdziale VI Co nowego w Paczce i jak się zaangażować?
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Vi. Co nowego w Paczce i jak się 
zaangażować? 
W ramach SZLACHETNEJ PACZKI wdrażamy projekty specjalistyczne – rozwijamy 
metodologię pracy  z potrzebującymi, żeby jeszcze skuteczniej przeprowadzać ich od 
biedy, do sukcesu w życiu. Po poznaniu sytuacji danej rodziny, wolontariusze podejmują 
decyzję, jaka pomoc będzie dla niej odpowiednia. Czasem jest to tylko pomoc 
materialna, przygotowana przez Darczyńcę, czasem tylko pomoc specjalistyczna, a cza-
sem połączenie jednej i drugiej.  

W ramach Paczki rozwijamy projekty specjalistyczne:

• Paczka Prawników pomaga tym, których problem wynika z bariery prawnej. Prawnik-
-wolontariusz pracuje z rodziną w systemie 1 na 1 i zajmuje się danym przypadkiem, 
aż do rozwiązania problemu prawnego.

• Rozwijamy Paczkę Lekarzy, bo czasem lepszy jeden życzliwy lekarz niż cały system
opieki zdrowotnej. Łączymy rodziny, w których barierą jest choroba, z lekarzem, który
udziela im darmowych konsultacji.

• Organizujemy też Paczkę Seniorów, skierowaną do osób samotnych powyżej 60. roku
życia.  Odkryliśmy, że tysiące starszych osób najbardziej cierpią na osamotnienie. 
Nasi  wolontariusze na nowo łączą ich z innymi ludźmi. Starość nie musi być samotna.

• Ważnym krokiem jest to, że po raz pierwszy uruchamiamy tzw. Paczkę Biznesu. 
Najpierw szkolimy wolontariuszy z tego, jak zarabiać więcej i jak mądrze 
wydawać pieniądze. Potem oni wracają z tą wiedzą do rodzin w potrzebie.  

• Rozwijamy Paczkę Przygody – grupy wolontariuszy ruszają w Polskę tam, gdzie 
jeszcze nie było Paczki. Do małych miast i wiosek, by docierać do prawdziwej, ukrytej biedy. 

SZTUKA TERAZ: Kupując dzieło sztuki, wspierasz obiecu-
jącego artystę, rodziny w potrzebie i inwestujesz w polski 
rynek sztuki. Zapraszamy do licytowania na www.sztukate-
raz.pl od 20 listopada do 18 grudnia. W tym czasie można 
zwiedzać wystawę w Gmachu Głównym Muzeum Narodo-
wego w Krakowie. Wstęp wolny.

MODA NA POLSKĘ: Ania Kuczyńska, Robert Kupisz oraz 
inni słynni polscy projektanci stworzyli dla Szlachetnej 
Paczki limitowaną kolekcję ubrań i biżuterii. 50% przychodu 
ze sprzedanych produktów wesprze rodziny potrzebujące 
(reszta to koszty produkcji). Sprzedaż będzie prowadzona 
od 1 do 31 grudnia za pośrednictwem sklepu internetowe-
go SHOWROOM oraz przez sklep na stronie magazynu 
ELLE.

INWESTOR SPOŁECZNY: Inwestorem może zostać 
firma lub osoba prywatna, która chce finansowo wes-
przeć jeden z rejonów Paczki lub Akademii. Inwestor 
wpływa na życie rodzin w potrzebie i rozwój wolontariuszy 
w swojej najbliższej okolicy.  

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI: Darczyńca wybiera dziecko, 
któremu funduje Indeks Sukcesów. W ten sposób wspiera 
ucznia, który ma problemy w szkole i pochodzi z niezamoż-
nej rodziny. 

WPŁATA: to najszybszy i najprostszy sposób na pomaga-
nie potrzebującym razem z Paczką. 

Przygotowanie paczki dla rodziny w potrzebie: Darczyń-
ca wybiera rodzinę z bazy na stronie Szlachetnej Paczki, 
następnie wspólnie z rodziną lub znajomymi przygotowuje 
dla niej pomoc, dopasowaną do jej potrzeb. 

Więcej o możliwościach zaangażowania na szlachetnapaczka.pl 

Zapraszamy do pomagania potrzebującym razem ze SZLACHETNĄ PACZKĄ. 
W tym roku można to zrobić na wiele sposobów.  

KLUB FILANTROPA: Jako członek Klubu Filantropa 
wspierasz SZLACHETNĄ PACZKĘ regularnymi wpłatami. 
To dzięki Filantropom, Paczka może się rozwijać i pomagać 
jeszcze lepiej.
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Stowarzyszenie WIOSNA

ul. Berka Joselewicza 21

31-031 Kraków

Telefon: +48 12 421 28 54

E-mail: biuro@wiosna.org.pl

Kontakt dla mediów agnieszka.czapla@wiosna.org.pl 

Kontakt w sprawie metodologii i badań: aleksandra.gajdek@wiosna.org.pl
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www.szlachetnapaczka.pl


