
 

 

 
 

 

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: J009 
 

POTRZEBY RODZINY  
 

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

1. Żywność 
2. Środki czystości 

   
II. ŻYWNOŚĆ  

 

• Herbata czarna 

• Herbaty ziołowe (lipowa, rumianek, mięta) 

• Herbaty owocowe 

• Cytryny  

• miód 

• Konserwy mięsne 

• Konserwy rybne 

• Warzywa w puszkach 

• Sałatki warzywne w słoikach 

• Sosy do spaghetti i makaronu w słoikach  

• Makarony spaghetti i inne 

• Ogórki kiszone w słoiku 

• Sól  

• Pieprz 

• Cukier 

• Przyprawy 

• Olej 

• Ryż 

• kasza 

• kakao 

• kawa 

• Dżem 

• Ketchup łagodny 

• Majonez 

• Musztarda 

• Cereal  



 

 

 
III. ŚRODKI CZYSTOŚCI  I ŚRODKI HIGIENICZN 

• Płyn do prania (bezzapachowy) 

• Chusteczki do suszarki 

• Płyny czyszcące (do łazienki i kuchni) 

• Płyn do mycia naczyń 

• Gąbki do mycia naczyń i ściereczki 

• Płyn do mycia podłóg drewnianych 

• Szampon  

• Mydło  

• Żel myjący 

• Pasty do zębów (wybieląca) 

• Szczoteczki do zębów 

• Papier toaletowy 

• Ręczniki papierowe 

• Chusteczki typu Kleenex 

• Q-tips patyczki do uszu 

 

 
IV. ODZIEŻ I OBUWIE 

 

                 Pan Michał: 

               Miękki dres (bluza i spodnie, ciemny kolor) – M 

 

               Pan Aleksander: 

               Miękki dres (bluza i spodnie) – M 

               Obuwie sportowe – rozmiar 10 

               Obuwie zimowe za kostkę – rozmiar 10  

 

 

V. SZCZEGÓLNE UPOMINKI 

 

              Pan Michał i pan Aleksander nie chcieli prosić o szczególne upominki. Mówili, że będą wdzięczni jeśli otrzymają 

pomoc  w postaci żywności i środków czystości. Ponieważ panowie są bardzo oczytani sugestią wolontariuszy jest 

podarunek w postaci książek.  
 

Opiekun rodziny: Henryka 

Dane kontaktowe: 773-636-3626 


