
  
 

  

 
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: L005 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

1. Środki czystosci  

2. Odkurzacz  
      3. Odzież i obuwie  

   

  
I. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

Jakich produktów żywnościowych potrzebuje rodzina?   

 

x ketchup 

x kawa Nescafe                            x olej                      

x cereal  with honey                         x kakao                     x pieprz       

                                            

Inne produkty żywnościowe:     

Dzieci marzą o łakociach na które nie stać ich mamy: chipsy Doritos (ranch and paprica), gummy bear candy, Mamba gummies, 

jelly ranchers candy 

 

 

 

 

  



  
 

 
II. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

X proszek do prania (Tide, Oxi)                       x płyn do mycia naczyń Down                    x szampon (Suave for men, Loreal, Dawn)                                

x pasta do zębów (Colgate)                      

x płyn do płukania (Downy)                        x chusteczki do suszarki Downy                  x mydło/żel myjący (Down)                  

x płyny czyszczące: Murphy do podlogi, Windex, Pladge, Ms Clean                            

x szczoteczki do zębów Oral B elektryczne (dwie sztuki)               

 

Inne: Płyn do plukania ust, antyperspirant/dezodorant Down  

 

III. ODZIEŻ I OBUWIE  

IV.  

ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

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

 Nikolas     

 Bluza, spodnie dresowe  
czapka, szalik, rękawiczki, 
majtki boxerki ( XL rozmiar 
–Hanes) , skarpetki czarne 
(dluższe, nie krótkie), 
Kurtka czarna lub szara 
młodzieżowa rozmiar XL-
męskie rozmiary 
 

 LG/XL 
men     

            

Meggi     

Majtki- rozmiar M, kurtka 
zimowa biała lub czarna, 
biustonosz- ( 34/36 B), 
czapka, rękawiczki, szalik, 
skarpetki krótkie, getry – 
rozmiar S, podkoszulki – 
rozmiar S  (nie różowy 
kolor) .      

 Meggi prosi aby 
ubrania nie miały 
koloru różowego 

 

OBUWIE  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  
ROZMIAR  UWAGI  

 Nikolas Buty typu 
pracownicze/”kontraktorki” 
(yellow work boots) 

   9-10 men’s   

          

 Meggi  Sportowe buty biale 
tenisowki- Adidas 

   7.5 women’s   

 

V. MATERIAŁY SZKOLNE      
         

Dwa plecaki – jeden dla Nikolasa i jeden dla Meggi 

(Dzieci najbardziej lubia firme Adidas) 

 

 

 



  
 

VI. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

       x  kołdra rozmiar Quinn (2 sztuki)                              x poduszki   

       x pościel (rozmiar Quinn)                            x dwa prześcieradła (rozmiar Quinn)             

  Inne:  

garnki do gotowania, sztućce, komplet szklanek (wyższe na soki)  

choinka, bombki i światełka na choinkę  

 

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

Odkurzacz (gdyż obecny jest stary, nie zbiera dobrze i pani Iza pożycza odkurzacz od mamy) 

Robot kuchenny- aby pani Iza mogła robić ciasto lub chleb  

 

 

VII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

Pani Iza –gift card do kina, gdyż pani Iza dawno nie była w kinie 

Nikolas - kask na rower, gift card do game store 

Meggi- pędzle do makijażu, tusz do rzęs Loreal, cienie do powiek brązy lub kolorowe, bath bombs  do kąpieli 

 
  

      INNE:  

     Nikolas chciałby mieć telefon, aby móc się komunikować z mamą, może być używany 

    Ponieważ rodzina nie posiada samochodu, Nikolas chciałby rower, aby podjechać po sprawunki 
 

     Dzieci najbardziej lubią firmę ADIDAS oraz Meggi PINK store  

  

  
Opiekun rodziny: Kazimiera  &  Angelika  

Dane kontaktowe: 773-837-2255    1224-622-3586 

 
 

 

 


