
  

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 11 grudnia 2021 r. 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: CH002 

POTRZEBY RODZINY  

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

1. Kołdry i poduszki 3x 
2. Komplet pościeli 3x  
3. Żywność i środki czystości 

     
    

II. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

- Herbata malinowa,                             
 - Kawa rozpuszczalna (Jacobs Cronat Gold lub Kronung),                            
- Ryż biały,  
- Cereal (General Mills Honey Nut Cheerios , Kellogs Frosted Flakes),  
- Kasza pęczak,  
- Makaron (nitki, kolanka, muszelki),  
- Mąka,  
- Kakao, 
- Cukier (brązowy),  
- Olej,  
- Dżem (truskawkowy, malinowy),  
- Sól, pieprz, wegeta  

  



- Konserwy rybne (makrela w sosie pomidorowym, w oleju, paprykarz szczecinski),  
- Paszteciki z Kogutkiem,  
- Warzywa w puszkach (kukurydza, groszek konserwowy),  
- Ketchup,  
- Sosy w słoikach (sos do pizzy, sos do spageX) 

III. ŚRODKI CZYSTOŚCI  
     - Płyn do prania 

      - Płyn do płukania (zapach kwiatowy) 

      - Płyny czyszczące (Mr. Clean Lemon, Windex, Comet, ocet) 

      - Płyn do mycia naczyń 

      - Chusteczki do suszarki 

      - Ściereczki do czyszczenia 

      - Szampon 

      - Mydło (w kostce), żel pod prysznic 

      - Szczoteczki do zębów x3 

      - Pasta do zębów (Colgate Enamel Health, Crest Kids) 

      - Chusteczki higieniczne 

      - Patyczki kosmetyczne 

      - Papier toaletowy, papier do rąk 

      - Olejek rycynowy i lawendowy 

      - Żel na stawy z konopii (Herbapol) 

IV. ODZIEŻ I OBUWIE  

IMIĘ 
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe) 
KATEGORIA  

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

 Lucyna Przejściowe Leginsy  M  Normalna Czarne, długie

 Lucyna Letnie/przejściowe T-shirts M/L Normalna
Rękaw krótki i 
długi

 Lucyna Przejściowe Golf L Normalna Czarny, szary

 Szymon Letnie/przejściowe/zimowe

Spodnie sportowe długie, 
krótkie spodenki sportowe, 
spodnie na śnieg 14/16  Normalna  

 Gabriela Letnie/przejściowe/zimowe

Krótkie spodenki sportowe, 
leginsy (długie i ¾), spodnie 
na śnieg  14/16  Normalna  

Gabriela Letnie/przejściowe T-shirts L (10/12) Normalna

Rękaw krótki i 
długi; z 
aplikacjami lub z 
napisami z 
przodu, nie 
gładkie

  



OBUWIE  

  

V. MATERIAŁY SZKOLNE   
- Zeszyty (spiralowe) 
- Blok rysunkowy 
- Papier kolorowy 
- Kredki woskowe 
- Ołówki drewniane 
- Piórnik x2 
- Farbki (pastele) 
- Plastelina 
- Klej  
- Plecak x2  
- Kartki do skoroszytu w linie 

VI. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 
      

      - Kołdry x3 

      - Komplety pościeli x3 

      - Poduszki x3 

      - Koce x3 

      - Ręczniki x3 

      - Ścierki do kuchni 

      - Komplet garnków 

IMIĘ 
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe) 
KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.) ROZMIAR UWAGI 

 Lucyna  Sportowe adidasy   8  

 Lucyna Letnie Sandały 8  

 Lucyna  Zimowe Kozaczki wysokie, ciepłe  8  Czarne

Lucyna  Zimowe Pantofle ocieplane w środku  8  

Szymon Zimowe Kozaki na śnieg, wysokie 8 męski

Szymon Sportowe adidasy 8 męski Ciemny kolor

Szymon Zimowe Pantofle ocieplane w środku 8 męski

Szymon Letnie Klapki Crocs 8 męski

Gabriela Letnie Trampki wsuwane (nie 
wiązane)

4

Gabriela Zimowe Kozaczki wysokie, ciepłe 4 Czarne

Gabriela Letnie Sandały 4

Gabriela Letnie Klapki Crocs 4

Gabriela Przejściowe Baleriny z zapinaniem na 
pasek

4

  



      - Patelnie 

      - Miotła z szufelką 

      - Mop z wiaderkiem 

      - Noże do krojenia 

VII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

     - Lucyna - blender z kielichem  
     - Gabriela - lalka z serii L.O.L. Surprise! O.M.G. Dolls, Książki do kolorowania 
     - Szymon – computer mouse, książki (Manga books) 

     

Opiekun rodziny:  Jagoda Sewiolo , Beata Pienkowska  
Dane kontaktowe: 708-663-2930, 708-790-3745 
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