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

2020

do

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: J011

I.

NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY

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

II.

ŻYWNOŚĆ

Herbata Lipton
Makarony
Olej
Mąka
Kakao
Cukier
Ryż
Kasza
Sosy do makaronów lub ryży

przyprawy
Sól i pieprz
Konserwy mięsne
Konserwy rybne
Sosy w sloikach
Owoce w puszkach
Wegeta
Kawa

ŚRODKI CZYSTOŚCI I ŚRODKI HIGIENICZNE

III.

Proszek do prania
Płyn do płukania
Płyny czyszczące
Płyn do mycia naczyń
Chusteczki do suszarki
Mydło
Żel do ciała
IV.

Szampony
Ręczniki papierowe
Papier toaletowy
Szczoteczki do zębów
Pasta do zębów
wipes

ODZIEŻ I OBUWIE
RODZAJ
(letnie/zimowe/przejściowe)

PŁEĆ

Zimowa
Kamila
Bluza z kapturem
Buty sportowe

Alexandra

David

zimowe
zimowe
zimowa

Steven
V.

KATEGORIA
(bluzka, spodnie, kurtka itp.)

Kurtka
Świąteczne piżamki
Buty sportowe (adidasy)
adidasy

7 lat
7 lat
12 dzieciecy
M
8.5

Kurtka
buty
kurtka
Inside soccer shoes

14-16
Size 8
M
10.5

INNE POTRZEBY

Prześcieradło dla chłopaka w jednym kolorze. Size full
Prześcieradło białe. Size full.
Czajnik elektryczny
Witaminy D /C/ B
Czarne skarpetki
Duża i głęboka patelnia
VI.

SZCZEGÓLNE UPOMINKI

Steven - Zegarek fitbit
David - Karty pocemon
Alexandra - Kolczyki krótkie
Kamila - plecak szkolny dla dziewczynki
Pani Sylwia - Krem do twarzy (ziaja albo nivea) i lakier do włosów

Opiekun rodziny: Sylwia Wandycz
Dane kontaktowe: 847-899-4644

ROZMIAR

SYLWETKA

UWAGI

Ciepła

Jednokolorowa
Jasny kolor
Kurtka Ciemne
kolory (szary,
niebieski)
Ciemny kolor
To nie są korki

