
  
 

  

 
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: S005 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

1. Środki czystości  

      2. Odzież i obuwie   

      3. Chusteczki nawilżające i wodoodporny pokrowiec na materac (full) 

 

  
I. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

 

          Ze względu na zalecenie lekarzy dotyczące odżywiania chłopców, rodzina stara się stosować produkty naturalne, 

nieprzetworzone, niepasteryzowane. Obecnie zamawiana jest żywność z farmy z Michigan, by zapewnić chłopcom wymagane 

żywienie. Koszt tej żywności jest duży (ok. $250 za zamówienie) 

II. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 
Środki czystości i higieniczne muszą obejmować produkty wskazanę przez panią, gdyż chłopcy mają uczulenie na różne środki i 

produkty. Niektórych nie akceptują ze wzgędu na swoją chorobę. Zdjęcia niektórych produktów są załączone na dole dokumentu. 

proszek do prania gain orginalny ,      

płyn do mycia naczyń delikatny do rąk Dawn 

granatowy       

szampon  i żel pod prysznic Bambino,   

pasta do zębów Hello i Crest sensitive  

mydło w płynie 

żel myjący                    

płyny czyszczące do podłóg Fabuloso lewandowy,  

papier toaletowy angel soft,  

dużo ręczników papierowych,  

Pampers mokre chusteczki (wipes) 

 



  
 

 

III. ODZIEŻ I OBUWIE  

 

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejści
owe)  

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

 Magda   
piżama 
legginsy 

M 
M   

 Patryk    Bluzy z długim  rękawem  9-10   Bez guzików i kołnierzyków 

 Wiktor   Bluzy z długim  rękawem  9-10   Bez guzików i kołnierzyków 

Michał  Bluzy z długim  rękawem  9-10  Bez guzików i kołnierzyków 
 

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  
ROZMIAR  UWAGI  

 Patryk   Kozaki zimowe  2  

Wiktor   Kozaki zimowe  2   

Michał   Kozaki zimowe  1   

   
IV. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

 

         Waterproof mattress pad na łóżko (rozmiar full) – nieprzemakalny pokrowiec na materac. 

 
V. INNE POTRZEBY  

             

                  Baterie  Rayovac 8C 
 

 

 
VI. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

 

Michał – książeczki do nauki pisania (literki, cyferki), kolorowanki 
Patryk i Wiktor – proste gry planszowe (takie w najmłodszym przedziale wiekowym) i kolorowanki lub jakieś autko 
Magda – temperówka elektryczna i cukierki Ferrero Rocher 
Pani Zosia – ucieszyłaby się z torebki, większa z krótkim paskiem, najlepiej w jasnym kolorze 
  

Opiekun rodziny: Zofia  

Dane kontaktowe: 708- 212- 4447 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
  


