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Pani Jolanta Wątła 
ul. Koperkowa 3 
Młyn

Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 20.06.2016 r. dotyczący wydania przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Młynie opinii na temat Pani sytuacji materialno – bytowej, celem 
przedłożenia jej w Fundacji „ Promyk ” w której ubiega się Pani o dofinansowanie do rehabilitacji
syna, informujemy:

Pani Jolanta Wątła jest matką samotnie wychowującą ośmioletniego niepełnosprawnego 
syna Teofila Wątły. Dziecko jest całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji, nie mówi, ma 
niedowład kończyn dolnych i górnych. Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem uniemożliwia 
Pani Jolancie podjęcie pracy zarobkowej, w związku z czym pobiera ona świadczenie 
pielęgnacyjne. Pani Jolanta wraz z synem mieszkają w komunalnym mieszkaniu składającym się z
pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. Ojciec Teofila nie żyje.

Sytuacja finansowa Pani Jolanty nie jest łatwa, środki finansowe jakimi dysponuje są 
skromne, z trudem wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Miesięczny 
dochód tej dwuosobowej rodziny wynosi 1453,00 zł. Pani Jolanta ponosi wydatki związane z 
utrzymaniem mieszkania, czynsz wynosi 320,00 zł, energia ok. 120,00 zł, gaz 45,00 zł. 
Dodatkowym obciążeniem dla rodziny są wydatki związane z leczeniem i pielęgnacją 
niepełnosprawnego dziecka, takie jak: zakup leków i pampersów ok. 200,00 zł miesięcznie, koszty 
związane z dojazdami do ośrodków rehabilitacji oraz do lekarza. Dziecko jest leczone przez 
neurologa w Kielcach, wizyty odbywają się raz na dwa miesiące, jednorazowy koszt wyjazdu 
wynosi ok 100,00 zł. Pani Jolanta korzysta z usług rehabilitantki w miejscu zamieszkania, są to 
zabiegi wykonywane dwa razy w tygodniu. Ostatnio udzielona pomoc finansowa ze strony Ośrodka
miała miejsce w marcu 2016 r. Był to specjalny zasiłek celowy w wysokości 300,00 zł, z 
przeznaczeniem na dofinansowanie do kosztów związanych z rehabilitacją syna.

Pani Jolanta Wątła troskliwie opiekuje się swoim synem. Korzysta ze wszystkich 
możliwych okazji wyjazdu na rehabilitacje i na to właśnie przeznacza każdą przyznawaną jej 
pomoc wierząc, że dzięki temu stan zdrowia syna poprawi się. Teofil Wątły jest dzieckiem 
zadbanym i otoczonym miłością swojej matki, dlatego warto jest wspierać taką rodzinę.
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