
  
 

  

 
Witaj Darczyńco! 

 

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

Twój szlachetny gest sprawi, że rodzina, którą 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: L007 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

1. Żywność 

2. Środki czystości 

      3. Suszarka do suszenia odzieży  

   

  
I. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

Jakich produktów żywnościowych potrzebuje rodzina?   

 

X herbata                                      X cukier brązowy                                X ketchup 

X kawa do ekspresu (DD)           X makaron            X olej                     X musztarda 

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

 X sosy w słoikach (Alfredo i sos pomidorowy)     X cereal                            X kakao                 X sól                      X pieprz ziarnisty                                                 

X przyprawy 

 

Inne produkty żywnościowe:  

Kostki rosołowe 

Produkty dla niemowląt (np. mleko modyfikowane i inne produkty: mleko zastępcze, przeciery dla dzieci, soczki):  

Soczki jabłkowy i pomarańczowy 

 

 



  
 

  

 
II. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

X proszek do prania Tide                         X płyn do mycia naczyń                     X szampon Aveno                                X pasta do zębów                       

X płyn do płukania                           X chusteczki do suszarki                    X mydło/żel myjący                    

X płyny czyszczące (Clorox, Windex)            X ściereczki do czyszczenia               X szczoteczki do zębów                 

 

Artykuły dziecięce: 

 

szampon dla dzieci i płyn do kąpieli Shea Moisture  

100% virgin coconut oil 

pieluchy Pampers rozmiar 6/7 

mokre chusteczki dla dzieci 
 

III. ODZIEŻ I OBUWIE  

 

ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

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

 Ania Zimowa Kurtka L   Kolor czarny 

   Zimowy Sweter L   Kolor szary 

 Ola Zimowa Kurtka 13-14 lat   Ciemny kolor 

   Leginsy S   Kolor czarny 

     Skarpetki 7   Kolor czarny 

 

OBUWIE  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  
ROZMIAR  UWAGI  

 Ania Zimowe Buty/kozaki 9 Długa cholewka, na 
płaskim obcasie 

 Ola Zimowe Kozaki 7 Ciemny kolor 

  

 

 

IV. MATERIAŁY SZKOLNE      

        X kredki ołówkowe             X długopisy         X gumki do mazania 

        X kredki woskowe               X klej                       

        X papier kolorowy               X farbki                               
 

 
V. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

       X poduszki (2 sztuki)                   X ręczniki (białe)                                      

  

 Inne:  

Garnki, sztućce, kosz na śmieci do kuchni 

 



  
 

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

 

Małe biurko dla Oli 

Materac rozmiar King 

Suszarka do odzieży   

 
VII. INNE POTRZEBY  

 

Wózek spacerowy dla Łukasza  

Opłata egzaminu na sprzedaż uzbezpieczeń na życie 

 

VIII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   
 

Pani Ania – krem do rąk 

Ola – frotki (scrunchies) 

Łukasz – telefon zabawkowy 

 

Inne: 

Ola marzy o rowerze Sundeal 

 

 

        

  
Opiekun rodziny: Ania i Beata 

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

 
 

 

 


