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: J008
POTRZEBY RODZINY
I.
1. Odzież i obuwie
2. Żywność
3. Środki czystości

I.

NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY

ŻYWNOŚĆ TRWAŁA

Jakich produktów żywnościowych potrzebuje rodzina?

x herbata Lipton
x cukier
x koncentrat pomidorowy
x ketchup
x kawa zwykła
x konserwy mięsne
x makaron
x olej
x ryż
x mąka
x sok malinowy Łowicz do rozcieńczania
x pieprz
x kakao
x sól
x sosy w słoikach (Łowicz)
x przyprawy
x cereal- zwykłe, Cheerios, Lucky Charms
Inne produkty żywnościowe: Dzieci lubią także ciasteczka Oreo, Delicje oraz marshmellows do kakao

II.

ŚRODKI CZYSTOŚCI

x proszek/płyn do prania
x płyn do mycia naczyń
x płyn do płukania
x chusteczki do suszarki
x płyny czyszczące
x szczoteczki do zębów
x pasta do zębów – Crest kids, Colgate

x szampon Pantene
x żel myjący/pod prysznic
x ręczniki papierowe
x gąbki do mycia naczyń

x mydło w płynie
x papier toaletowy
x ściereczki do czyszczenia

III.

ODZIEŻ I OBUWIE

ODZIEŻ
IMIĘ

RODZAJ
(letnie/zimowe/przejściowe)

KATEGORIA

ROZMIAR

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)

Daria

Kurtka zimowa

S/M
M
M
M
M
M

Agata

koszulki
spodnie
leginsy
bluza z kapturem
piżama
rękawiczki
skarpetki
koszulki
spodnie
leginsy
bluza z kapturem
piżama
rękawiczki
skarpetki

M
M
M
M
M

Koszulki
Bluza z kapturem
Spodnie
Spodnie dresowe
piżama
skarpetki
rękawiczki

12 lat
12 lat
12 lat
12 lat
12 lat

Ala

Rafał

SYLWETKA

UWAGI

dłuższa
Dziewczynki nie
lubią koloru
różowego. Dzieci
proszą o ubrania
w ciemnych
kolorach.
Dziewczynki nie
lubią koloru
różowego Dzieci
proszą o ubrania
w ciemnych
kolorach..

Dzieci proszą o
ubrania w
ciemnych
kolorach.

OBUWIE
IMIĘ

RODZAJ
(letnie/zimowe/przejściowe)

KATEGORIA

ROZMIAR

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)

Daria

pantofle

7

Agata

pantofle
buty sportowe
pantofle
buty sportowe
pantofle
buty sportowe

8
8
7.5
7.5
5
4.5

Ala
Rafał

IV.

WYPOSAŻENIE MIESZKANIA
x poszwy na kołdrę (Twin)
x kubki
x talerze małe (białe)

V.

INNE POTRZEBY
x Pani Darii bardzo przydałby się laptop, nawet używany, który umozliwiłby jej dalszą naukę.
x Słuchawki do komputera do nauki

UWAGI

VI. POTRZEBY, KTÓRE NIE SĄ RZECZAMI
W związku z sytuacją związaną z byłym mężem, rodzina potrzebuje pomocy prawnika, na którego nie stać pani Darii. Jest to
obecnie duży problem rodziny.
VII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI
Pani Daria – czarny tusz do rzęs, podkład Maybelline (Dream Liquid Mousse 60 sand Beige Airbrush Finish)
Dzieci – giftcard do gameshop.

Opiekun rodziny: Alicja
Dane kontaktowe: 773-663-1793

