Pan Zbigniew (57 lat) to jeden z wielu byłych górników, któremu po zamknięciu kopalni zawalił
się cały świat. Dokładnie 7 lat temu Pan Zbigniew prowadził zwyczajne szczęśliwe życie.
Pracował w kopalni, dzięki czemu posiadał stałe i pewne źródło utrzymania. W domu miał
kochającą żonę i córkę. Piękne życie, zaczęło powoli zamieniać się w smutną rzeczywistość.
Najpierw zamknięto kopalnię, następnie rozwiódł się z żoną. Trudne sytuacje wstrząsnęły
Panem Zbigniewem, aby mieć pieniądze na życie, łapał się różnych fuch. Przez pewien czas
pracował na umowie zlecenie jako ochroniarz, następnie chwytał się różnych dorywczych prac
i dzięki temu radził sobie z wydatkami. Niestety aktualnie Pan Zbigniew ma problemy z nogą,
którą na bieżąco rehabilituje. W chwili obecnej utrzymuje się z zasiłku stałego z MOPSu (353 zł).
Z MOPSu otrzymuje również suchy prowiant. Po odliczeniu kosztów utrzymania zostaje mu
321 zł na miesiąc.
Pana Zbigniewa cechuje ogromny zapał do pracy i pomysł na siebie. Na bieżąco orientuje się
w sprawie dofinansowania do własnej działalności gospodarczej. Chciałby założyć swoją firmę
zajmującą się kafelkowaniem. Wolny czas spędza opiekując się ukochaną wnuczką, wspierając
tym samym swoją córkę. Pan Zbigniew uwielbia malować i majsterkować. Jest prawdziwą złotą
rączką i wszystko co jest w jego w mieszkaniu, zostało zrobione jego własnymi rękoma. Pan
Zbigniew jest pogodny, zawsze się uśmiecha, ma dobry kontakt z sąsiadami i innymi ludźmi.
Najważniejszą z potrzeb, którą wskazał Pan Zbigniew są buty zimowe, których nie posiada. Ze
względu na zbliżającą się zimę są one niezbędne. Oprócz butów potrzebny jest również piec do
ogrzania mieszkania, ponieważ aktualnie posiadany piec jest za mały i nie spełnia swojego
zadania. Pan Zbigniew chce założyć własną działalność gospodarczą, ale brakuje mu narzędzi do
pracy. Jako niezbędnik wskazał zestaw otwornic diamentowych.
Co jest potrzebne?










Buty zimowe: ze względu na niskie temperatury i zbliżającą się zimę, ciepłe buty są
niezbędne. Rozmiar 42.
Piec: Pan Zbigniew ma bardzo mały piec blaszany, którym nie jest w stanie ogrzać
całego mieszkania. Nawet w okresie jesiennym przy rozgrzanym piecu, temperatura
w mieszkaniu osiąga max 18 stopni.
Zestaw otwornic diamentowych: jest to niezbędne narzędzie do wykonywania pracy,
a niestety aktualny budżet Pana Zbigniewa nie pozwala na ich zakup.
Żywność trwała: herbata, kawa, konserwy rybne, mąka.
Środki czystości: proszek do prania, mydło/żel myjący, płyn do płukania, płyny
czyszczące, szampon.
Wyposażenie mieszkania: kołdra, koc, poduszka.
Inne: kołdra (ciepła, zimowa), poduszka, koc – ze sztucznego tworzywa.
Specjalne upominki: dekoder do naziemnej telewizji.

