
 

 

 
 

 

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 grudnia 2020 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: J005 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

Najważniejsze potrzeby: 

1. Witaminy 
2. Odzież 
3. Środki czystości i żywność 
 

Żywność: 

- oliwa z oliwek 
- kasza gryczana 
- kasza pęczak 
- ryż biały (preferowany jaśminowy) 
- mąka 



 

 

 

Wymagania żywieniowe: 

- Multiwitaminy (najlepiej w płynie, ponieważ są najłatwiej przyswajalne) 

- Witamina C (w płynie, jeżeli możliwe) 

- Omega 3,6,9 

- Witaminy K2, A, E 

 

Środki czystości: 

- Comet w płynie i proszku 

- Tide do prania 

Odzież: 

- flisowy dres, rozm. 2X, (popielaty, granatowy) 

- szlafrok, rozm. 2X, (popielaty, granatowy, różowy) 

- majtki, rozm. 2X (bawełniano-elastyczne, z przodu mające usztywnienie) 

- sweter typu golfowatego (z dużym golfem dookoło, nie przy szyi), każdy kolor z wyjątkiem czerwonego, 

niebieskiego, zielonego, żółtego 

- kurtka pikowana z Walmart, rozm. 2.X 

Inne potrzeby: 

szmatki do kuchni tetrowe (z Walmart, 5 szt. w komplecie) 

Szczególne upominki: 

Torebka (zwariowana, nieprzeciętna). Im bardziej niezwykła, tym lepiej. Pani Gosia nie lubi przeciętności. 

 

Opiekun rodziny: Joanna  
Dane kontaktowe: 708-439-5126 

  


