
 
 

  

 
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: L014 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

1. Żywność dla Filipka (w słoiczkach zmiksowane typu Bobovita), rodzina prosi wyłącznie o słoiczki polskich firm, lub 

niemieckiej firmy Hipp, ponieważ są gęste oraz jest duży wybór smaków, natomiast amerykańskie firmy typu Gerber 

są wodniste i Filipek ich nie lubi. 

2. Pościel dla Filipka  

      3. Odzież i buty (buty dla Karolinki)  

   

  
I. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

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

 Słoiczki polskie typu Bobovita  

 
II. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

X proszek do prania                          

X Ręczniki papierowe                    

X ściereczki do czyszczenia                
 

 

 



 
 

 

Artykuły dziecięce  
 

Pieluszki typu Pampers, rozmiar 7, chusteczki mokre firmy Dove lub  

Seventh Generation  

 
 

III. ODZIEŻ I OBUWIE  

 

ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

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

 Filipek 
Przejściowe, nie 
sciskające, bawełniane  Skarpety 5-6 Normalna 

Kolor bez 
znaczenia 

 Filipek Dresowe, długie  Spodnie 8   
Kolor bez 
znaczenia 

 Filipek Przejściowa  Piżama 8 Normalna 

Długie spodnie, 
krótki rękaw, 
kolor bez 
znaczenia 

 Karolinka 
Zimowe, z długim 
rękawem Bluzki 7 Normalna 

Biała, czarna, 
granatowa 

 

 

OBUWIE  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściow
e)  

KATEGORIA  
(bluzka, spodnie, kurtka 

itp.)  
ROZMIAR  UWAGI   

Karolinka Zimowe (snow boots) kozaki 
11 
(dziecięce)  Nie czarny kolor 

Karolinka 
Ciepłe z kożuszkiem, 
zimowe buty 

11 
(dziecięce)  Nie czarny kolor 

 

 

 

IV. MATERIAŁY SZKOLNE      

          

Książki polskie dla Karolinki (6 lat) oraz dla Filipka  

 

 
V. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

        

      Pościel dla Filipka, 100% bawełna, z motywem samochodów lub gwiazd, kolor niebieski lub zielony, rozmiar twin   

                                 

 
VI. INNE POTRZEBY  

 

Karolinka lubi rysować i prosi o przybory plastyczne  

 

 

 



 
 

 

 

VII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

Karolinka – gift card do sklepu Lego, klocki Lego Friends 

Filipek – zabawki stymulujące dostosowane do jego wieku (coś grającego, świecącego, do trzymania...) 

Łukasz – gift card do spa (masaż) 

Anna- gift card do spa (masaż) 
 

Karolinka i Filipek chcieliby pójść na przedstawienie typu Disney on Ice, Frozen, również dostosowane do Filipka. 

Pani Ania i Łukasz marzą o weekenedzie (okolo 2-3 dni). 

 

  
Opiekun rodziny: Annia i Eugeniusz 

Dane kontaktowe: 847-341-0016 lub 708-415-1313 

 
 

 

 


