


Skrajne ubóstwo 

2717 rodzin włączonych do projektu 
żyje w skrajnym ubóstwie.

33% z nich to rodziny dotknięte chorobą 
bądź niepełnosprawnością.



tyle, co na papierosy

66% rodzin włączonych do Paczki 
w 2013 roku miało dochód na 

osobę poniżej 300 zł.
 

Przeciętny palacz wydaje 
tyle na papierosy.



Nie pomagamy  
wszystkim
 Nie pomagamy tym,

 którzy zarabiają na wyglądaniu 
na biednych i nauczyli się bezradności.

 W 2013 roku wolontariusze 
Paczki odwiedzili 23235 rodzin.

 6270 z nich odmówili pomocy.



Od Zera do 50 zł/os 
na miesiąc

 Na 17684 rodzin włączonych do projektu, 
1327 miało miesięczny dochód w przedziale

 od 0 do 50 zł na członka rodziny. 

Typowa polska rodzina wydaje 
na jedzenie z okazji Świąt Bożego

 Narodzenia ok 1200 zł.



Najmniejszy dochód 
w  lubelskim

 Pomagamy w 570 miejscach w Polsce.
 

Najmniejszy dochód na członka rodziny 
mają mieszkańcy województwa lubelskiego 

– średnio 226,7 zł na osobę.



Komu pomagamy

Oprócz niskiego dochodu warunkiem włączenia 
rodziny do Paczki jest istnienie barier takich jak: 

choroba lub niepełnosprawność, starość 
i samotność, ale także samotne rodzicielstwo czy 
nieszczęśliwy wypadek, który drastyczne zmienił 

sytuację finansową, np. pożar czy śmierć lub 
wypadek głównego żywiciela rodziny.



Pożyczone drzwi

Pan Jan ma 740 zł emerytury. 

Przed każdą wizytą syna pożycza 
od sąsiadów sprzęt kuchenny, radio i drzwi.
Te, które ma, nie trzymają się w zawiasach.

Udaje, że jest dobrze. 
Wstydzi się swojej biedy.



60 km rowerem, 
codziennie

Pan Kazimierz ma 67 lat, codziennie 
odwiedza w szpitalu żonę. 

W jedną stronę - 30 km, dojeżdża rowerem. 
Mówi, że dla miłości odległość nie jest ważna.  

Codziennie chce zobaczyć swoją Halinkę. 
Pomaga jej wsiąść na wózek inwalidzki i zabiera 

na spacer. Potem wraca – znów 30 kilometrów.

Sam na miesiąc ma 215 zł. Potrafi oszczędzać. 



Raz na rok 
kurczak z KFC

Pan Krzysztof i jego rodzina 
mieszkają 100 m od restauracji KFC. 

Żeby jego dzieci miały „normalnie”, 
raz w roku kupuje tam kurczaki w kubełku.

Zwykle na święta, bo wtedy ceny są najniższe. 



Woda z kostką 
rosołową

Kiedy chce zjeść rosół, gotuje wodę 
z kostką rosołową. Marzy o tym, by mieć 

z kim porozmawiać. Jest niewidomy, 
chce napisać książkę. Dzieci odwiedzają 

go średnio raz w miesiącu.



Sąsiedzi mówią 
„darmozjad”

- Dom to my – mówi pani Jolanta. 
Niedawno straciła dom zabrany przez 

osuwającą się skarpę.  Jest mamą 
ósemki dzieci, a na jej męża sąsiedzi 

mówią „darmozjad”. Na śniadanie
 zwykle jedzą chleb z masłem. 



Każdy dzień jest 
wyzwaniem 

Mateusz ma 15 lat, jest niewidomy od urodzenia, 
nie mówi i nie chodzi. Rodzice chcieli oddać go 

do zakładu opiekuńczego. Zaopiekowała się 
nim babcia – ma 72 lata,  jest dla niego jedyną 

przyjaciółką i opiekunką. 

Śmierć męża, starość, skromna renta 
i drastyczne podwyżki czynszu sprawiły, 
że każdy dzień jest dla niej wyzwaniem. 

Ważne, że mają siebie.



Łóżko na zmianę

Razem z mieszkaniem spłonął dorobek
życia pani Izy i jej syna Patryka.

 W długim i małym pokoju trudno normalnie żyć. 
Patryk jest harcerzem, mama jest z niego dumna. 

Poza żywnością i środkami czystości poprosili
 o dwa rozkładane fotele. Teraz mają tylko

 jedno łóżko. Śpią na zmianę, raz mama 
na podłodze, a Patryk na łóżku,

 w kolejną noc odwrotnie.



Bielizna 
ze śmietnika

Pani Anna w każdym miesiącu 
wybiera, które rachunki opłacić, 

aby wystarczyło na jedzenie. 
Uciekła od męża, bo znęcał się nad 
nią i Kamilem, ich 11-letnim synem.  

Po odliczeniu opłat, na życie zostaje 
im 35 zł na osobę. Kobieta poprosiła 
też o nową bieliznę. Teraz na zmianę 

korzysta z dwóch, znalezionych na 
śmietniku kompletów.



Jeden za wszystkich

„Zastanawiam się, na ile łączy nas zasada: 
jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. 

I czy mogłaby znowu stać się modna. 
Żeby było wiadomo, że można 

na innych liczyć. Chciałbym, żeby taka 
właśnie zasada obowiązywała w Polsce: 

jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. 

Wtedy świat zmieni się na lepsze!”


