
  
 

  

 
Witaj Darczyńco! 

 

Dziękujemy że razem z Nami chcesz współtworzyć SZLACHETNĄ PACZKĘ w USA! 
 

Twój szlachetny gest sprawi, że rodzina, która włączyliśmy do projektu uwierzy, że pomimo przeciwności i trudności w życiu 

nie jest przegrana. Twoja pomoc materialna pomoże im odnaleźć się i sprawić by wygrali swoje życie! 

 

Poniższy dokument zawiera listę potrzeb rodziny. Została ona zweryfikowana przez wolontariuszy odwiedzającą tą rodzinę. 

Znajdują się na niej rzeczy niezbędne do prawidłowego i normalnego funkcjonowania rodziny.  

 

 

Ważne aby zaspokoić trzy najważniejsze potrzeby, które znajdują się na początku listy.  

Gdybyś miał jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z wolontariuszem rodziny. Dane kontaktowe znajdują się na końcu 

dokumentu. 

 

Pamiętaj, że paczkę należy dostarczyć w dniu finału 7 grudnia do magazynu zlokaliozowanego w Addison Trail High School, 

213 N. Lombard Rd, Addison IL 60191, wejście 27. 

 

Paczka to wyjątkowy prezent dla rodziny. To nie tylko rzeczy materialne ale również świadomość, że jest się dla kogoś 

ważnym. Dlatego pięknym tego wyrazem będzie, gdy pudełka w którym znajdą się prezenty zostaną pakowane świątecznym 

papierem. Na każdym kartonie musi znaleźć się kod rodziny, by paczka została dostarczona do właściwej rodziny. Kod 

znajduje się poniżej.  

 

 

     KOD RODZINY: L001 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

1. Odzież i obuwie 

2.  Ręcznik kąpielowy i szlafrok 

3.  Żywność i środki czystości 

    

  
I. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

Jakich produktów żywnościowych potrzebuje rodzina?   

 

X herbata Lipton                           X cukier                 X konserwy mięsne (mielonka)                            X ketchup 

X kawa Nescafe                             X olej                     X konserwy rybne (tuńczyk)                                  X musztarda 

X ryż                                                X dżem winogronowy                  X warzywa w puszkach (kukurydza)                       

X cereal                                          X przyprawy                          X sosy w słoikach 

 X śledzie w occie               X ogórki kiszone i konserwowe 

II. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

X płyn do prania (Tide bez zapachu)      X płyn do mycia naczyń                     X szampon przeciwłupieżowy              X pasta do zębów                       

X płyn do płukania                           X chusteczki do suszarki                    X mydło/żel myjący (olejek arganowy)                    

X płyny czyszczące                           X ściereczki do czyszczenia               X szczoteczki do zębów               X windex  

 

Inne: dezodorant w aerozolu  
 

 

III. ODZIEŻ I OBUWIE  



  
 

 

ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  ROZMIAR  SYLWETKA  UWAGI  

 Basia  Zimowa 
 Kurtka do kolan z 
kapturem  M  Drobna   

   Czapka        Kkolor biały 

   Szalik        Kkolor biały 

   Rękawiczki        Kkolor biały 

   Legginsy    M     

 

Sweter rozpinany 
 

M 

 

kolor niebieski 
lub szary 

 

Bluzki bawełniane 
 

M 

  

 

Skarpety 
    

 

Szlafrok  
    

 

Piżama  
 

M 
  

 

OBUWIE  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  
ROZMIAR  UWAGI  

 Basia  Zimowe  Kozaki ocieplane 8.5   

   Przejściowe  Półbuty wsuwane  8.5   

   Zimowe   Pantofle   8.5  Ciepłe, wsuwane 

  

 
IV. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

       X  kołdra queen                      X poduszki                    X ręczniki małe i duże                               X ścierki i ręczniki kuchenne 

       X pościel queen                      X koc                             X prześcieradło queen             

 

     Inne:  
     2 dywany (7 na 10 stóp), kotara do wanny, ława, stół z krzesłami, łóżko queen, szafka i lampka nocna, zasłony (szare), lustro 

 

VI. BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO (np. sprzęt AGD, meble i inne) 

Klimatyzator do okna, garnki, czajnik, patelnia, talerze, sztućce, szklanki, kuchenka mikrofalowa, opiekacz 

 

VII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

Radio  

Lupa 

  

 
 Opiekun rodziny: Magdalena 

Dane kontaktowe: 630-631-4179 

Preferowany czas kontaktu: 

  
 

 


