
  
 

  

 
Witaj Darczyńco! 

 

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

Łnie 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: L010 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

1. Rozdrabniacz do pokarmu (chopper) – 3 sztuki 

2. Żywność i środki czystości  

      3. Pościel, kołdra i poduszki 

   

  
I. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

Jakich produktów żywnościowych potrzebuje rodzina?   

 

 X herbata (rodzina lubi Earl Gray Twinnings)            X cukier           X ketchup 

       Xmakaron (Babuni, cienki)   X olej        X majonez (Winiary)                                       

 X mąka                X  dżem                  

       X sól                     X pieprz                                                  

 

 
II. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

 X płyn do mycia naczyń (Dawn, niebieski)                X pasta do zębów (Colgate, niebieski żel)                      

       X mydło/żel myjący (Dove, biały)               X płyn do prania Persil       

 X płyny czyszczące (Lysol)                            X ściereczki do czyszczenia (gąbki)                X szczoteczki do zębów (miękkie)                
 

 

 



  
 

 
III. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

 

        X kołdra (rozmiar twin)                                  X poduszki (dwie, standardowe)                 X ręczniki                   X ścierki  

        X pościel (rozmiar twin)                                 X prześcieradło (rozmiar twin)              
          

Państwo Karol i Lidia lubią kolory jasne zielony i niebieski 

 

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

 

Rozdrabniacz do pokarmu (chopper) – 3 sztuki, pojemność: 4-cups 

Patelnia teflonowa, rozmiar 10” 

Łopatka do przewracania, koloru czarnego 

 

 

VI. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

    Państwo Karol i Lidia to bardzo skromni ludzie, którzy są wdzięczni za każdą pomoc.   Nie chcieli wyjawić jakie 
upominki sprawiłyby im przyjemność. W kwestii upominków prosimy kontaktować się z wolontariuszami. 

 

  
Opiekun rodziny: Anna i Kazimiera 

Dane kontaktowe: 847-312-5809 i 773-837-2255 

 
 

 

 


