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 2020 do
w Centrum Pastoralnym Parafii Miłosierdzia Bożego 21W411 Sunset Ave, Lombard, IL 60148.

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: L007
POTRZEBY RODZINY

I.

NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY

1. Środki czystości
2. Odzież
3. Obuwie zimowe

II.

ŻYWNOŚĆ

Herbata
Mąka
Olej
Sól
Kaszki mleczno-ryżowe o smaku czekoladowym

III.

ŚRODKI CZYSTOŚCI I ŚRODKI HIGIENICZNE

Płyn do prania
Płyn do płukania
Szampon Head & Shoulders
Ręczniki papierowe
Papier toaletowy
Scrubbing bubbles
Płyn do podłóg Fabulous
Płyn Lysol do mycia ubikacji
Szmatki dezynfekujące lub spray (Lysol disinfecting spray)
Easy off niebieski
Windex
409 cleaner
Pull-ups rozmiar na 5-6 lat
IV.

ODZIEŻ I OBUWIE

ODZIEŻ
RODZAJ
(letnie/zimowe/przejściowe)

PŁEĆ

KATEGORIA
(bluzka, spodnie, kurtka itp.)

ROZMIAR

Antoś

Zimowa

Kurtka

6 lat

Angelika

Zimowa

Kurtka

L

T-shirty
Spodnie
dresowe/legginsy

M

Angelika
Angelika
OBUWIE
RODZAJ
(letnie/zimowe/przejściowe)

PŁEĆ

UWAGI

M

KATEGORIA

ROZMIAR

(sportowe/eleganckie...)

Antoś

Zimowe

Kozaki wodoodporne

12

Angelika

Zimowe

Kozaki ocieplane

9.5

V.

SYLWETKA

UWAGI

INNE POTRZEBY

Odkurzacz, gdyż stary sie zepsuł a pani Angelika nie ma funduszy aby kupić nowy.
Przetykaczka do ubikacji.
Deska sedesowa.
VI.

SZCZEGÓLNE UPOMINKI

Antoś – zabawka z Paw Patrol.
Angelika – mała choinka ozdobiona, aby mieć świąteczny nastrój w domu.
Pani Angelika marzy o Crepe maker (Antoś bardzo lubi naleśniki i pani Angelika marzy o takim
urządzeniu) oraz o Rice cooker.
Opiekun rodziny: Zuzanna Jablonski
Dane kontaktowe: 847-809-7119

