
  
 

  

 

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 zlokalizowanego 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: L009 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY  

 

1. Żywność i środki czystości 

2.  Koszulki nocne 

     3. Jednorazowe podkłady na łóżko 

 
   

I. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

Jakich produktów żywnościowych potrzebuje rodzina?   

 

- herbata lipton - kawa  rozpuszczalna  

- ryż biały  

- kasza jęczmienna drobna 

- makaron biały świderki i kokardki 

- mąka                       

- dżem    

- olej  



  
 

- konserwy mięsne (np. Tyrolska) 

- warzywa w puszkach (kukurydza, groszek) 

- majonez 

- ketchup 

- cukier biały                         

 - sól                       

- pieprz                                                  

- przyprawy 

- masło solone 

- czekolada mleczna 

 

 

II. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

- płyn do prania                          

- płyn do mycia naczyń                      

- chusteczki do suszarki                     

- mydło/żel myjący do ciała  

- szampon (Zuzia dostała kiedyś Matrix Biolage i bardzo go lubi)   

- pasta do zębów (Sensodine)     

- płyn do płukania ust (z alkoholem)                                 

- płyny czyszczące: lysol, windex i płyn do ubikacji 

- ściereczki do czyszczenia                                           

 

III. ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, 
kurtka itp.)  

ROZMIAR  UWAGI  

 Zuzia  letnie (raczej cieńkie) 
bawelniane 
koszulki nocne M 

do kolan, krótki rękaw, 
jasne kolory (róż, wrzos, 
błekit) ładne wzory (tylko 
nie gwiazdki – kojarzą się 
Zuzi ze szpitalem ale mogą 
być kwiaty, serca itd.) 

 Zenobia  zimowe (ciepłe) 
bawełniane 
piżamy  L   

 Zenobia letnie 
 Bawełniane t-
shirty  L  krótki i długi rękaw 

 

  

IV. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

- poduszki standardowe 2x                    

- ręczniki fioletowe  

- pościel queen (brąz)                                    

- firaneczki w złotym kolorze o długości 57” (okno ma 40” szerokości)  
 

 



  
 

V. INNE POTRZEBY  

 

- Suplementy/witaminy na wzmocnienie dla Pani Zenobi 

- Ensure (smak: coffee late lub mix berry) dla Zuzi 

- Jednorazowe podkłady na łóżko 

 

VI. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

 

       Zuzia – lampka nocna na nakastlik w złotym kolorze i świerze kwiaty 

       Zenobia – bawełniana koszulo/sukienka do kolan, rękaw ¾ jeśli to możliwe  

 

 

Opiekun rodziny:  

Lucyna Gavrylyuk (847)404-0309  

Zuzanna Jabłoński (847)809-7119 

 


