
 

 

 
 

 

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 magazynu zlokalizowanego                                                                                

pod adresem 650 E 107th St #110, Bolingbrook, IL 60440. 

 

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: S001 
 

POTRZEBY RODZINY  
 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

1. Żywność  

2. Środki czystości 

3. Odzież i obuwie 

  

   
II. ŻYWNOŚĆ  

 

     żywność organiczna dla pani Iwony, przede wszystkim owoce i warzywa- buraki, marchew, seler i jabłka i inne 

     zapasy makaronu i sosów 

     kasza,   

     cukier,  

     herbata, 

     przekąski dla dzieci..  

 

     każde artykuly żywnościowe są potrzebne. 

 

     Wymagania żywieniowe (np. ze względu na alergie, cukrzycę i inne schorzenia wymagające specjalnych produktów):  

 
Ze względu na chorobę pani Iwona moze jedynie pozwolić sobie na spożywanie soków owocowo warzywnych z buraków,  marchwi, 

selera i jabłek oraz zup. Sporadycznie może zjeść indyka. Rodzina stara sie w miarę możliwości kupować produkty organiczne. 

 



 

 

III. ŚRODKI CZYSTOŚCI  I ŚRODKI HIGIENICZNE 

Mydło w płynie,  

płyny do kapieli,  

szampony do włosów i odżywka,   

pasta do zębów,   

płyn do mycia podłóg,   

windex,  

papier toaletowy,   

ręczbiki papierowe, 

płyn do prania,  

płyn do naczyń... 

 
 

IV. ODZIEŻ I OBUWIE  

      ODZIEŻ  

PŁEĆ 
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  ROZMIAR  SYLWETKA  UWAGI  

Damska Przejściowe  Bluza  14-16 Szczupla   

  Przejsciowe Spodnie, getry 14-16 Szczupla   

 Przejsciowa Kurtka 14-16 Szczupła    

Męska  Przejściowe  Kurtka 10 Szczupła    

  Przejściowe Spodnie, bluzy 10 Szczupła    

 

OBUWIE  

PŁEĆ 
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

       (sportowe/eleganckie...) 
ROZMIAR  UWAGI  

 Damska  Przejsciowe Adidasy  9   

 Męska   Przejściowe   Adidasy  2  Chlopiecy rozmiar 7 lat 

 

   

V. INNE POTRZEBY   
 

 

Każda pomoc w postaci gift karty na zakupy do sklepu spożywczego bardzo pomoże rodzinie 

 

  

VI.  SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

 

 

Możliwość odwiedzenia holistycznej lekarki i zakup wszystkich leczniczych ziół pomagających w przebiegu choroby i 

dolegliwościach bólowych - każda wizyta i zioła kosztuja $140 

 

 

Opiekun rodziny: Magdalena & Zofia 

Dane kontaktowe: 773-206-9003, 708-212-447 

Preferowany czas kontaktu: wieczorem 


