
  
 

  

 
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: L013 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

1. Odzież zimowa  

2. Dobra patelnia oraz zwykły czajnik  

      3. Żywność  

   

  
I. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

Jakich produktów żywnościowych potrzebuje rodzina?   

 

 herbata                         kasza                                                   cukier                              

 kawa                              makaron-BEZ GLUTENU                 olej                                                  

 ryż                                  mąka- BEZ GLUTENU                       dżem                                       

 cereal                             kakao                      sól                       pieprz    
                                              

Uwagi:    Rodzina prosi o małe ilości gdyż mają małe mieszkanie oraz o produkty bezglutenowe. 

 
II. ŚRODKI CZYSTOŚCI -NIEWIELKIE ILOSCI  

 

 płyn do prania                               płyn do mycia naczyń                                               pasta do zębów                       

 płyn do płukania                           chusteczki do suszarki                                       

 płyny czyszczące                            szczoteczki do zębów                 

 



  
 

 

 

III. ODZIEŻ I OBUWIE  

 

ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka 
itp.)  

ROZMIAR  SYLWETKA  UWAGI  

 Aniela  Kurtka zimowa z kapturem   10/12  większa  Nie czarna  

   Czapka,szalik, rękawiczki  komplet       

   Bielizna,skarpetki         

 

Ubrania na co dzień: getry, 

bluzki z długim rękawem  10/12   

 Franek Czapka,szalik-blackhawk         

  
Kurtka zimowa z kapturem 
lekka    16/18  wysoki   

Monika Kurtka dłuższa  M/L  oliwkowa 

      

 

OBUWIE  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  
ROZMIAR  UWAGI  

 Aniela  Snow boots    1  wodoodporne 

          

 Franek   Buty sportowe zwykłe na 
codzien 

   8  Nie białe 

          

Monika Buty do biegania  
(adidas,nike itp)  

 8.5 Nie białe 

  

 

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

Blender Magic Bullet 

Czajnik zwykły (na kuchenkę) 

Patelnia (Nie teflonowa) 

  

V. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

Aniela – Perler Beads, klocki, puzzle 100-150, science experiments 

Franek -Xbox gift cards (20$), Blackhawks tickets, korki do grania w piłkę nożną (messi) koloru czerwonego, rozmiar 

8.5 
        

  

Opiekun rodziny: Anna i Eugeniusz 

Dane kontaktowe: 847-312-5809 i 708-415-1313 


