
  
 

  

 
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 Polskiej Szkole im. Henryka 

Sienkiewicza, 5641 S. 73rd Ave, Summit IL 60501. 

 

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: S002 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

1 Odzież i obuwie dla chłopców 

2.Sypialnia a przede wszystkim lóżko (full lub queen) 

3. Środki czystości 

   

  
I. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

Jakich produktów żywnościowych potrzebuje rodzina?   

 

x herbata (malinowa dla dzieci)                Xcukier  (naturalny)              X makaron (gluten free)               X olej              

 X ryż                                  X mąka                      x  kakao (dla dzieci do picia)                     

X cereal (np. czekoladowe, niższa zawartość cukru (zdrowe) oraz bezglutonowe)          

                    

 
II. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

x  proszek do prania                         x płyn do mycia naczyń                      x szampon                                 

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

 x płyny czyszczące                            x ściereczki do czyszczenia                

 

Inne: żel / szampony delikatne dla dzieci 
 

 

 



  
 

III. ODZIEŻ I OBUWIE  

ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

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

 SAdrian Różnego rodzaju    spodnie  4T 
    

 Adrian Różnego rodzaju Bluzki 4T     

 Daniel Różnego rodzaju Bluzki 6T     

 
Adrian/Daniel      ------- Piżamki       

 P.Ania Cieply, ¾  Płaszcz L   Ciemny 

P.Ania   ------ Piżama L   

P.Ania Na codzień Bluzki L   

      
 

OBUWIE  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  
ROZMIAR  UWAGI  

 Daniel Adidasy/sportowe   11   

 Adrian -------/------   8   

  
IV. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

        

  Inne: Sypialnia a przede wszystkim lóżko (full lub queen)  

 

V. INNE POTRZEBY 

 

Pomoc w załatwieniu różnego rodzaju zapomóg stanowych 

 

VI. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

 

Daniel lubi dinozaury oraz majsterkować a Adrian małe samochodziki, książeczki po angielsku oraz pomoce naukowe.  

 

Ze względu na skromność pani Ania nie prosiła nic dla siebie, ale my wolontariusze, chcielibyśmy bardzo zrobić jej niespodziankę i 

wspólnie stwierdziłyśmy, że świetnie by jej zrobiła chwila relaksu w jakimś day spa, aby choć na chwilę mogła mieć czas tylko dla 

siebie i nie martwić się o jutro. Na pewno taki relaks doda jej energię potrzebną jej do dalszej walki o godne życie Adriana i Daniela.  

 
Opiekun rodziny: Ola Chrostowska  

Dane kontaktowe: 708-369-9152 ; olcia15131@gmail.com  

Preferowany czas kontaktu: prosze wyslac SMS lub email i odzwonie 
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