
 

 

 
 

 

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 roku do magazynu zlokalizowanego                                                                                

w    Jezuickim Ośrodku 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: J002 
 

POTRZEBY RODZINY  
 

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

1. Żywność 
2. Odzież i obuwie 
3. Pościel - prześcieradło, poduszka, kołdra (rozmiar twin, kolor jasny, preferowana kołdra - lekka 

bawełniana puchowa z Ikea) 
   

II. ŻYWNOŚĆ  

 

• Herbata (zielona, lemon-ginger) 

• Kasza (jęczmienna, gryczana ) 

• Cereal   (wg. załączonych zdjęć) można kupić w  Aldi 

• Makaron (świderki, muszelki, spaghetti, orzo - kluseczki makaronowe) 

• Gotowe dania w kubkach np. mashed potatoes, makaron lub inne  

• Zupy "Gorący Kubek": pomidorowa, szpinakowo-serowa, ogórkowa 

• Kakao 

• Oliwa z oliwek   

• Dżem, powidła śliwkowe,  

• Sól, Pieprz (najlepszy mały zestaw) 



 

 

• Konserwy mięsne (golonka wieprzowa) 

• Konserwy rybne (makrela, śledź w sosie pomidorowym, tuńczyk w wodzie) 

• Warzywa w puszkach (groszek, fasolka) 

• Owoce miękkie – banany, winogrona, mandarynki 

• Ketchup (łagodny) 

• Musztarda (tylko łagodna) 

• Sos pomidorowy łagodny do spaghetti z bazylią lub inny np. firmy Pudliszki 

• Majonez 

• Chrzan kremowy łagodny 

• Masmix 

• Sos jabłkowy w sloikach 

• Ogórki konserwowe (nie kiszone gdyż mają za dużo soli)  

• Buraczki tarte (mashed beets)  

• Sałatki warzywne w małych słoikach np. grecka firmy Orzech,  

• Miód 

• Papryka, kapusta kiszona w sloikach 

• Woda mała w zgrzewkach (24 sztuki) 

• Serki topione (trójkątne) Hohland: z grzybami, koperkowe, śmietankowe, ziołowe 

• Gotowe galaretki 

• Sliced peaches w puszce 
 

III. ŚRODKI CZYSTOŚCI  I ŚRODKI HIGIENICZNE 

• Płyn do prania (np. Tide) 

• Płyny czyszcące (do łazienek, do ubikacji) 

• Płyn do mycia naczyń (Palmolive) 

• Szampon (mix z odżywką do włosów) 

• Mydło w kostce (Dove) 

• Szczoteczki do zębów 

• Pasta do zębów (Colgate) 

• Papier toaletowy 

• Ręczniki papierowe 

• Chusteczki typu Kleenex 

• Gąbki do szorowania (delikatniejsze i ostrzejsze) 

• Żyletki męskie do golenia (double blades) 

• Bandaż 

• Q-tips cotton swabs 
 

IV. ODZIEŻ I OBUWIE  

 

      ODZIEŻ  

• Skarpety, rozm. nogi 9,5 (szare, brązowe) 

• Podkoszulki, rozm. 2XL 

• Bluza dresowa ciemna 2 XL 

• Spodnie sztruksowe lub z grubszego materialu (nie jeansy) , rozm. 40 szerokość pasa/32 długość - czarne lub 
ciemny granat 

• Zimowa lekka kurtka puchowa - rozm. 2XL – ciemna (granatowa, bordowa, ciemnoszara lub czarna) sięgająca za 
pośladki 

• rękawice nieprzemakalne (granatowe, bordowe lub ciemnoszare) 



 

 

 

OBUWIE  

• kozaki zimowe wodoodporne - rozm. 9,5 męski - ciemne kolory: czarne, szare, itp. - sięgające trochę poza 
kostkę, koniecznie wiązane. 

• jesienno-wiosenne wodoodporne sportowe obuwie typu adidasy (preferowane ciemniejsze kolory) 
 

V. INNE POTRZEBY   
 

• Mop 

• Świeczki, zapałki (zdarza sie, ze brakuje światła)  

• Maski jednorazowe 
 

  

VI.  SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

 

Pan Marek lubi gorzką czekoladę, herbatniki, ciasteczka i chrupki ryżowe. 

Chciałby też dostać witaminy Emergen C (Vit. C) 1000mg oraz maść Voltaren. 

 

 
 
 

Opiekun rodziny: Anna Koczyjan 

Dane kontaktowe: 773-387-9686 

 


