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: J012
POTRZEBY RODZINY

I.
NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY
Żywność i środki czystości
Garnki
Komplet talerzy
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2.
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ŻYWNOŚĆ

Herbata (zielona)
Kawa
Kasza (jęczmienna, gryczana )
Cereal
Polskie Kakao bez cukru
Mąka
Dżem
Syrop/sok
Ketchup
Majonez
Miód

III.
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•
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Płyn do prania (delikatny)
Płyn do mycia naczyń
Szampon
Mydło do ciała delikatne (np. Dove)
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ODZIEŻ I OBUWIE

damska czapka i szalik (nie ma znaczenia jaki kolor)

V.
•
•
•

ŚRODKI CZYSTOŚCI I ŚRODKI HIGIENICZNE

INNE POTRZEBY

Komplet ręczników (nie ma znaczenia jaki kolor ale raczej jasny)
ściereczki do kuchni
Komplet talerzy do codziennego użycia (może być np. firmy Corelle gdyż są dobrej jakości,
bardzo trwałe, nie rozbijają się łatwo)
Sztućce do codziennego użytku
Szklanki i kubki 4-6 sztuki
Kilka garnków
Patelnia ceramiczna
Naczynie żaroodporne
Deska do krojenia
Chochelka i duża łyżka drewniana do patelni
Nóż do krojenia
Mixer ręczny

VI.

SZCZEGÓLNE UPOMINKI

Olivia: lalka Baby Alive
Piotruś: klocki lego (5-7 lat), mazaki i kartki do rysowania
Pani Magda: karta podarunkowa na masarz
Pani Henryka: relaksujący krem do ciała

Opiekun rodziny: Lucyna Gavrylyuk
Dane kontaktowe: 847-404-0309

