AUKŠTADVARIO SEN. (11 ŠEIMŲ, 28 VAIKAI)
Spinta su stumdomomis durimis ir veidrodžiu. Plotis 2,5 m. Ilgis 2 m. Moteris viena augina 3 mažamečius vaikus,
dirbanti, tačiau pinigų pakanka tik minimaliems poreikiams patenkinti. Gyvena socialiniame būste. Šeima gali prisidėti
prie reikalingų buities daiktų 20 Eur.
Dviaukštė lova, matmenys nėra svarbūs, tačiau lova turėtų būti tvirta ir su čiužiniais. Vyras vienas augina 2
mažamečius vaikus, našlys, turi invalidumą. Gaunamų pajamų pakanka tik minimaliems poreikiams patenkinti. Vaikais
rūpinasi tinkamai, tačiau buičiai gerinti lėšų trūksta. Gyvena socialiniame būste viename kambaryje su vaikais, vietos
nėra daug.
Pusiau automatinė skalbimo mašina. Moteris našlė, viena auginanti sūnų. Per vasarą moteris atnaujino pečių už, kurį
dabar turi įsiskolinimą, todėl prisidėti prie skalbimo mašinos negali.
Vienas plastikinis langas ir palangė, aukštis 1,43 m. Plotis 1,54 m. Reikalingas lango pastatymas. Moteris su vyru
išsiskyrusi, viena augina tris mažamečius vaikus, nesenai nusipirko butą, stengiasi gerinti savo ir vaikų buitį, tačiau
gaunamų lėšų trūksta. Vaikų kambaryje stovi dar senas nepakeistas langas, per kurį stipriai pučia vėjas.
Virtuvinis baldų komplektas (stalas, kėdės, spintelės, kriauklė). Šeima 5 asmenų nukentėjusi nuo gaisro. Šiuo metu
gyvena TRPŠVC Krizių centre, šeimai sustiprėjus emociškai, planuojamas suteikti socialinis būstas į kurį vėliau šeima
kraustysis gyventi. Šeimai reikalingas virtuvinis baldų komplektas į naująjį būstą.
4 plastikiniai langai su palangėmis ir pastatymu. Ilgis 113 cm, plotis 103 cm. Moteris išsiskyrusi, viena augina du
mažamečius vaikus, vaikų tėvas prie išlaikymo neprisideda. Namų aplinka ir visa buitis skurdi, moteriai trūksta socialinių
įgūdžių. Klientė rūpinasi vaikais. Tačiau iš gaunamų pajamų pakanka tik pačius svarbiausius poreikius patenkinti.
Kambaryje kuriame būna ir miega vaikai seni langai, pro juos pučia vėjas, žiemos metu būna šalta. Šeima gali prisidėti
prie reikalingų langų 40 Eur.
Kambario durys, aukštis 2,05 m. Plotis 88 cm. Šeimoje dirbantis tik vyras, moteris nedirbanti, namuose augina trimetį
sūnų. Šeima stengiasi gerinti buitį, tačiau finansų neužtenka. Glaudžiasi viename kambaryje visa šeima, nes gyvena kartu
su Dovilės tėvais. Dovilės kambario durys netvarkingos, sunkiai užsidaro. Dėl saugumo, kad vaikai nesusižeistų duris
reiktų pakeisti naujomis. Šeima gali prisidėti prie reikalingų durų 10 Eur.
Automatinė skalbimo mašina. Moteris išsiskyrusi, viena augina mažametę dukrą. Šiuo metu stovi eilėje į socialinio
būsto gavimą. Moteris su vaiku, nuomojasi kambarį ir gyvena pas žmones. Palengvint Eglei buities darbus moteris prašo
automatinės skalbimo mašinos.
Nedidelis rašomasis stalas su kėde. Vieniša, dirbanti mama, auginanti tris mažamečius vaikus, gyvena nuomojamame
vieno kambario bute. Šeima kas kart su baime laukia žiemos laikotarpio, nes gauna didelius mokesčius už komunalines
paslaugas. Atsižvelgiant į tai, kad šeimos biudžetas yra ribotas, moteris negali įsigyti reikalingų daiktų vaikams. Šiuo
metu šeimai trūksta nedidelio rašomojo stalo, tam, kad būtų užtikrintas vaikams patogus namų darbų ruošimas namuose.
Ortodontinis dantų gydymas. Pagal gautas gydytojo rekomendacijas paauglei mergaitei (15 m.) reikalingas ortontinis
dantų gydymas, dantų tiesinimas. Šeima planavo ir taupė pinigus, kad galėtų pakeisti senus supuvusius langus, todėl
netikėtai iškilusios problemos dėl dukros dantų gydymo reikalauja papildomų išlaidų, kurių šeima šiuo metu neturi.
Grindys virtuvėje (plytelės) 12 kv. m. Vieniša mama augina 6 vaikus. Penkis sūnus ir ką tik gimusią mergaitę. Šeima
gyvena sename name, kuriame, trūksta remonto. Pagrindiniame kambaryje su virtuve yra senos aslos grindys, kurios
visais metų laikais būna šaltos ir nejaukios. Moteris viena, kaip išmanydama stengiasi gerinti savo buitį, tačiau pinigų
pakanka tik pagrindiniams poreikiams užtikrinti.
GRENDAVĖS SEN (2 ŠEIMOS, 5 VAIKAI)
Komoda su vystymo stalu kūdikiui. Maitinimo kėdutė kūdikiui. Šeima šiuo metu gyvena TRPŠVC Krizių centre.
Mamos pajamos yra menkos, kad galėtų įsigyti kūdikiui reikalingus daiktus.
Vaikų rašomasis stalas su kėde. Šeima šiuo metu niekur nedirba, augina 4 vaikučius, gyvena iš socialinių išmokų.
Mergaičių svajonės turėti rašomą stalą, kad tvarkingai būtų sudėtos knygos ir sąsiuviniai, ruošti pamokas.
ONUŠKIO SEN. (2 ŠEIMOS, 3 VAIKAI)

Pietų stalas su 6 kėdėmis. Šeimoje sunki finansinė padėtis. Sūnaus svajonė - visai šeimai valgyti kartu.
Dujinė viryklė su dujine orkaite. Materialinė padėtis šeimoje sunki. Sugyventinis turi sveikatos problemų. Janina
gamina valgyti ant plytos. Vaikai mėgsta valgyti kugelį, pyragus.
PALUKNIO SEN. (3 ŠEIMOS, 9 VAIKAI + LAUKIASI)
Lovytė būsimam naujagimiui. Klientė deda pastangas į savo motinystės įgūdžių tobulinimą, pasikeitė požiūris į
išsilavinimo svarbą.
Pusiau automatinė skalbimo mašina. Moteris plauna drabužius rankomis.
Spinta mergaičių drabužiams. Daugiavaikė šeima, motina neseniai neteko vyro, mergaičių spinta sulūžusi, norėtų
naujos.
RŪDIŠKIŲ SEN. (7 ŠEIMOS, 14 VAIKŲ)
Dujinė viryklė su orkaite. Vieniša mama augina 3 nepilnamečius vaikus. Mama dėl sunkios sveikatos būklės, negali
įsitvirtinti darbo rinkoje. Šeimos dujinė viryklė prastos būklės, iš keturių degiklių dega tik vienas.
Cirkuliacinis vandens siurbliukas. Šeima gyvena nuosavame būste. Šiuo metu mama yra motinystės atostogose, tėvas
turi neįgalumą. Vaikai gyvena viename kambaryje. Vyresnės mergaitės nori turėti savo atskirą kambarį, tačiau viename
kambaryje radiatoriuje tris sekcijos sutrūkinėjo ir per silpnas varikliukas, todėl nepraeina šiluma. Tėvams trūksta finansų
įsigyti cirkuliacinį vandens siurbliuką. Jei jį gautų, įsigytų naują radiatorių.
Nauja krosnis. Daugiavaikė šeima gyvena socialiniame būste, atėjus šalčiams visi šeimos nariai gyvens viename
kambaryje, nes viena krosnis neapšildo viso namo ploto. Vaikai nori turėti atskirą kambarį, kuriame galėtų gyventi, ruošti
namų darbus, ilsėtis. Mama yra neįgali, tėvas dirba pagal verslo liudijimą. Šeimos pajamos yra mažos, užtenka tik
būtiniausiems poreikiams tenkinti. Šeima apmokėtų meistro darbus.
Medinės lauko durys (išmatavimai plotis: 80 cm., ilgis: 1m95cm.). Šeimos namuose supuvo ir iškrito lauko duris.
Šiuo metu mama yra bedarbė, todėl neturi galimybės įsigyti naujų durų.
Lova vaikui ilgis 2 m. Vaikai yra globojami savo močiutės. Vaikai prižiūrėti, lanko ugdymosi įstaigas. Močiutė labai
norėtų pakeisti savo paaugliui anūkui lovą, nes jo dabartinė yra sulūžusi, sena. Būtų gerai, jog lova būtų tachtos tipo dėl
vietos stygiaus namuose.
Spinta rūbams susidėti, plotis 120 cm., aukštis 180 cm. Vaikui reikalinga spinta savo rūbams susidėti. Šiuo metu
šeimoje yra sudėtinga situacija, trūksta lėšų nupirkti vaikui spintą.
Spinta rūbams susidėti, plotis 60 cm., aukštis 2 m. 10 cm. Šiuo metu mama yra motinystės atostogose, tėtis turi
nuolatinį darbą. Šeima stengiasi pagal finansines galimybes gerinti buitį. Vaikams trūksta spintos, kurioje galės susidėti
drabužius.
S.TRAKŲ SEN. (2 ŠEIMOS, 7 VAIKAI)
Automatinė skalbimo mašina. Moteris viena augina keturis mažamečius vaikus, nesenai įsivedė vandenį. Senoji
skalbimo mašina sugedo ir nebeatlieka savo funkcijų. Šeimos pajamos nėra didelės, moteris registruota Užimtumo
tarnyboj, ieškosi darbo. Kad palengvinti šeimai kasdienės buities darbus, labai reikalinga skalbimo mašina. Šeima gali
prisidėti prie reikalingo buities daikto 20 Eur.
Mikrobangų krosnelė. Moteris viena augina tris mažamečius vaikus, dirba. Stengiasi, rūpinasi savo vaikų gerove ir
namais. Mikrobangų krosnelės reikėtų, kad vaikai patys galėtų pasišildyti maistą. Šeima gali prisidėti prie reikalingo
buities daikto 20 Eur.
LENTVARIO SEN. (9 ŠEIMOS, 23 VAIKAI)
Dviaukštė vaikiška lova. Mama su dviem dukromis gyvena nedideliame dviejų kambarių būste, tačiau visos glaudžiasi
viename kambaryje, nes kitame kambaryje yra slaugomas moters tėvas, kuris nėra pajėgus vaikščioti. Mažesnei mergaitei
yra 2 metai ir savo lovytėje jau nebetelpa, todėl šeima norėtų didesnės lovos vaikui. Kadangi kambaryje yra mažai vietos,
šeima norėtų dviaukštės lovos abiems vaikams. Pajamos yra minimalios, nes moteris viena prižiūri vaikus, ligotą tėvą ir
dėl objektyvių priežasčių dirbti negali.

Fotelis-lova vaikui. Mama viena augina neįgalų vaiką, keletą mėn. dėl sveikatos problemų nedirba. Vaikas miega ant
sulūžusios lovos. Nupirkti naujos lovos šeima galimybių neturi.
Rašomasis stalas su stalčiais iš 2-jų pusių, ilgis iki 140 cm. ir kėdė. Šeimoje 3 mokyklinio amžiaus vaikai. Jie neturi
rašomojo stalo. Tėvai gauna minimalias pajamas, kurių užtenka tik būtiniausiems poreikiams.
Akinukai vaikui. Dėl pablogėjusio regėjimo akinukus tenka pirkti kasmet, bei dažnai taisyti. Mama vaiką augina viena,
finansiškai padėti nėra kam.
Automatinė skalbimo mašina. Šeimoje auga 5 vaikai, vienas jų turi visišką negalią. Šeimai tenka daug skalbti, dabartinė
skalbimo mašina sugedusi, nusipirkti naują skalbimo mašiną šeima neturi finansinių galimybių. Šeima gali prisidėti prie
reikalingo buities daikto 50 Eur.
Šaldytuvas. Mama viena augina 2 mokyklinio amžiaus vaikus. Moteris įsidarbino prieš mėn. Finansinių galimybių
nusipirkti šaldytuvo šeima neturi. Šeima gali prisidėti prie reikalingo buities daikto 25 Eur.
Fotelis-lova vaikui. Moteris viena augina vaiką, kurio tėtis yra miręs. Vaikas miega ant sulūžusios lovos. Moteris dirba
neseniai, dėl finansinių sunkumų lėšų baldo įsigijimui šeima neturi.
Dviaukštė lova paauglėms. Šeimoje gyvena 4 nepilnamečiai asmenys, dirba tik tėtis, mama turi neįgalumą, dvi
mergaitės auga viename kambaryje su savo pilnamete seserimi, dėl vietos stygiaus, kambaryje nėra galimybės pastatyti
trečios lovos, todėl mergaitės miega vienoje lovoje, jos auga, todėl tinkamai išsimiegoti vienoje lovoje neturi galimybių.
Nupirkti mergaitėms naujos lovos šeima neturi galimybių.
Sofa-lova. Šeimoje auga 4 mokyklinio amžiaus vaikai, kuriuos mama augina viena. Moteris miega ant sulūžusios lovos.
Klientė dėl sveikatos problemų apie 8 mėn. nedirbo, finansinė šeimos situacija yra sunki. Šeima gali prisidėti prie
reikalingo buities daikto 30 Eur.
TRAKŲ SEN. (5 ŠEIMOS, 14 VAIKŲ)
Dujinė viryklė (viršus ir apačia dujinis, išmatavimai nesvarbūs). Moteris viena augina du nepilnamečius vaikus,
dirba, bet jos darbas priklauso nuo sezoniškumo, todėl pajamos ne visada stabilios. Stengiasi, rūpinasi savo vaikų gerove
ir namais. Iš santaupų įsigijo židiniui dureles, pakeitė senus langus. Šiuo metu reikėtų naujos dujinės viryklės, senajai jau
virš 20 metų, ne visi degikliai veikia, viryklė nėra saugi naudotis. Viryklė pajungta nuo dujinio baliono. Šeima gali
prisidėti prie reikalingo buities daikto 50 Eur.
Dujinė viryklė (viršus ir apačia dujinis) (plotis 50 cm, ilgis 60 cm). Moteris viena augina 2 mokyklinio amžiaus sūnus,
dėl negalės turi 50 procentų nedarbingumą, šeima gyvena socialiniame būste. Moteris puikiai tvarkosi buityje, stengiasi
dėl šeimos gerovės. Dabartinė dujinė viryklė netinkama naudojimui, orkaitė visai nebeveikia, veikia vos vienas iš keturių
degiklių viršuje, todėl pagaminti šeimai maisto tampa ilgu iššūkiu. Šeima gali prisidėti prie reikalingo buities daikto 50
Eur.
Dviaukštė vaikiška lovytė. Šeima gyvena socialiniam būste, augina penkis mažamečius vaikus, gimus penktam
vaikeliui, namuose pasidarė ankštoka ir labai praverstų dviaukštė lovelė. Gaunamų pajamų pakanka tik minimaliems
poreikiams patenkinti. Vaikais rūpinasi tinkamai, tačiau buičiai gerinti lėšų trūksta.
Šaldytuvas su šaldikliu (iki 2 m. aukščio). Šeimoje dirba tik vyras, moteris nedirba, nes namuose augina 15 mėn.
dukrelę, vaiku rūpinasi tinkamai. Šeima gyvena ūkiškai, augina gyvulius, stengiasi gerinti buitį, tačiau finansų ne visados
neužtenka. Šeima gali prisidėti prie reikalingo buities daikto 20 Eur.
Elektrinė viryklė su orkaite. Vyras serga onkologine liga. Moteris augina namuose mažamečius vaikus. Šeimai trūksta
pajamų įsigyti elektrinę viryklę. Šeimos viryklė labai sena, veikia silpnai tik 2 degikliai. Šeima gali prisidėti prie
reikalingo buities daikto 50 Eur.

