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
w Jezuickim Ośrodku Milenijnym 5835 W Irving Park Rd, Chicago, IL 60634.

2020
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magazynu

zlokalizowanego

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: J006
POTRZEBY RODZINY

I.

NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY

1. Żywność
2. Środki czystości
3. Odzież i obuwie

II.

ŻYWNOŚĆ

1. Herbata
2. Kawa
3. Ryż biały
4. Cereal (np. corn flakes, cheerios z miodem)
5. Kasza gryczana
6. Makaron
7. Kakao Nesquik

8. Cukier
9. Sól
10. Pieprz
11. Olej (np. z avocado)
12. Dżem (np. truskawkowy, malinowy)
13. Ketchup łagodny
14. Sosy w słoikach (Rinaldi sweet & tasty)

Wymagania żywieniowe (np. ze względu na alergie, cukrzycę i inne schorzenia wymagające specjalnych produktów):
Syn Antoś - Alergia na orzechy

III.

ŚRODKI CZYSTOŚCI I ŚRODKI HIGIENICZNE

1. Płyn do prania Tide czerwony i biały
2. Płyny czyszczące
3. Płyn do mycia naczyń
4. Chusteczki do suszarki bezzapachowe
5. Gąbki do czyszczenia
6. Szampon dla dzieci (naturalny)
7. Mydło/ żel myjący dla dzieci (naturalny)
8. Szczoteczka do zębów dla dzieci (elektryczna)
9. Pasta do zębów (naturalna, truskawkowa)
10. Ręczniki papierowe
11. Papier toaletowy

IV.

ODZIEŻ I OBUWIE

ODZIEŻ
RODZAJ
(letnie/zimowe/przejściowe)

PŁEĆ

Antoś

KATEGORIA
(bluzka, spodnie, kurtka itp.)

ROZMIAR

SYLWETKA

UWAGI

przejściowe

spodnie dresowe

12-14

Husky size
(szersze)

ciemne (nie
czarne)

przejściowe

spodnie szkolne

12

szersze

granatowe

przejściowe

koszulki typu T-shirts

14-16

jasne

przejściowe

bluzki z długim rękawem

12-14

zimowe

kurtka

16

jasne i ciemne
ciemna (nie
czarna)

zimowe

rękawiczki śniegowe

ciemne

przejściowe

skarpetki bawełniane

12-14
rozmiar
buta 5

przejściowe

bielizna bawełniana

12-14

kolorowa

czarne

OBUWIE
RODZAJ
(letnie/zimowe/przejściowe)

PŁEĆ

KATEGORIA

ROZMIAR

(sportowe/eleganckie...)

UWAGI

Magda

przejściowe

buty sportowe typu adidas

8

kolor czarny

Antoś

przejściowe

buty sportowe typu Nike

6 Wide

zimowe

buty śniegowe

5.5 - 6 Wide

całe czarne + czarna
podeszwa (wymagania
do szkoły)
ciemne

V.

SZCZEGÓLNE UPOMINKI

Antoś bardzo lubi bawić sie w wojsko. Marzy o kolekcji żołnierzyków oraz o samochodzikach i samolotach
wojskowych do zabawy (military/ army toys).
Opiekun rodziny: Ewa (773.809.0407)

