
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 12 grrudnia 2020 do magazynu zlokalizowanego  
 w  Jezuickim Osrodku  Milenijnym, 5835 W Irving Park Rd, Chicago IL 60634 

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: J001 

  

NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY RODZINY  

1. środki czystości 

2. bielizna 

3. w miarę możliwości wyleczenie zębów 

    

I. ŻYWNOŚĆ  
•  Herbata, kawa, cereal, kakao, konserwy rybne.  



  

II. ŚRODKI CZYSTOŚCI I ŚRODKI HIGIENICZNE 

• papier toaletowy, 

• ręczniki papierowe,  

• płyn do prania i płukania,  

• płyn do mycia naczyń,  

• chusteczki do suszarki,  

• szampon, mydło, żel do mycia,  

• szczoteczka i pasta do zębów 

                                    

  
III      INNE POTRZEBY   

• ręczniki, 

• koc,  

• skarpetki (szare lub czarne) 

• bawełniane majtki (rozmiar M) 

• biustonosz 42 B (lub 40B. Pani Krystyna mówiła ze ciężko jej taki znaleźć) 

                                                                                                                                                    

 IV SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

• krem kozie mleko 2 z firmy ZIAJA. Jest to bialy pojemniczek, do cery suchej 

• balsam z fIrmy LUBRIDERM. NORMAL TO DRY SKIN. P. Krystyna go bardzo lubi ale jest dla 
niej za drogi. 

• zwykly krem do rąk. 

   

Inne: 

Myśle ze fajnym prezentem byłoby kupić na stacji benzynowej gift card na benzynę. Pani Krystyna nie 
używa auta bo nie ma pieniędzy na paliwo.  

 Pani Krystyna czuje ból podczas jedzenia bo ma problemy z zębami. Marzy o protezie na która jej nie 
stać, ale najpierw musi wyrwać 6 dolnych zebow. Jeśli jest możliwa pomoc w tym zakresie to prosimy o 
kontakt.  

  

Opiekun rodziny: Sylwia Wandycz 

Dane kontaktowe:847-899-4644 



Preferowany czas kontaktu: kazdego dnia po godzinie 5pm 


	ŻYWNOŚĆ

