
  
 

  

 
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: L006 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

1. Pieluchy 

2. Fotelik samochodowy  
      3. Kołdra 

   

  
I. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

Jakich produktów żywnościowych potrzebuje rodzina?   

 

X herbata Lipton            X cukier              X ketchup 

X kawa Taster’s Choice                             X makaron Czarnecki               X olej (vegetable)                                                     

X ryż jaśminowy                                         X mąka                                        X warzywa w puszkach (kukurydza i groszek)                       

X sosy w słoikach 

X cereal Coco, Multigrain Cherios                           X kakao Nestle           X pieprz                                                  

X przyprawy (Knorr, zupa borowikowa, żur, barszcz biały) 

 

Inne produkty żywnościowe:      

Paluszki słone/precle, go go squeeze, snacks (dla dzieci na lunch do szkoły)  

Emergency vitamins 

 

 



  
 

 
II. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

X proszek do prania Tide         X płyn do mycia naczyń                     X szampon Fructis                               X pasta do zębów  bez fluoru                    

X płyn do płukania                    X chusteczki do suszarki                    X żel myjący                    

X płyny czyszczące                                            

 

Inne:  

Ręczniki papierowe, papier toaletowy  
 

Artykuły dziecięce: 

Pieluchy 4/5 (obecnie rodzina ma pieluchy Kirkland), mokre chusteczki dla dziecka 

  
 

III. ODZIEŻ I OBUWIE ( 

 

ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

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

 Jan   Koszula XL   Kolor zielony 

    Skarpety 11     

 Ania   Skarpety  8-9     

 Alicja   
Rękawiczki, skarpety 
marine wool  8-9   Kolor czarny 

 Piotr   Skarpety 10-11   Ciemny kolor 

Paweł  Skarpety 10-11  Ciemny kolor 

Wiktoria  Skarpety 2-3  Ciemny kolor 

Tomuś  Piżamka 18-24 m-cy  Jednoczęściowe 

Rozalia  Getry 5T  Ciemny kolor 

Antoś  Spodnie dresowe 7   

 

OBUWIE  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  
ROZMIAR  UWAGI  

 Jan  Sportowe   11   

 Ania  Zimowe   8.5   

 Piotr  Sportowe   11  Ciemny kolor 

 Paweł  Sportowe   11  Ciemny kolor 

 Antoś  Zimowe  4  

  

 

 

 

 

 



  
 

IV. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

       X  kołdra King                        X ręczniki – ciemny kolor                                X ścierki  

             

  

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

 

Garnek o pojemnosci 8-10 quart 

 
VII. INNE POTRZEBY  
 

Fotelik do samochodu – 30 funtów 

Student klarnet – instrument aby rozwijać talent 

 

VIII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

Jan – orzeszki 

Ania – szczotka do modelowania włosów (Nano Thermic ceramic) 

Alicja – szczoteczka Oral B (replacement) 

Piotr – rolki, rozmiar 11 

Paweł – rolki, rozmiar 11 

Wiktoria – My treasure keeper safe and bank, smart projector by smartplay, lockermate 7 piece locker kti with 12 

inch stack-a-shelf 

Antoś – squishy popcorn medium size, scratch art 100 pack flare pens, nerf gun, thin twistable crayons, talking ATM 

machine savings bank, kredki ołówkowe 

Rozalia – teddy bear, baby doll, drone, kolorwanki color wonder, grube twistabel crayons, hatchimals 

Tomuś - farbki 

 

 

  
Opiekun rodziny: Ania i Beata 

Dane kontaktowe: 630-290-2234 i 630-890-4681 

 
 

 

 


