
  
 

  

 
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: CH003 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

1. Rowerek rehabilitacyjny do ćwiczenia rąk i nóg (może być używany) 

2. Ciepłe kapcie i skarpety antypoślizgowe 

      3. Żywność i środki czystości 

   

  
II. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

 

• Herbata Lipton czarna 

• Kawa rozpuszczalna 

• Kasza jaglana 

• Makaron 

• Kakao 

• Dżem owocowy bez cukru 

• Sól 

• Pieprz + ziele angielskie 

• Konserwy mięsne i rybne 

• Ketchup 

• Musztarda 

• Sos do makaronu (jeden słoik) 

• Goździki mielone 
 

 



  
 

 
III. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

• Proszek do prania (Tide w kapsułkach) 

• Płyn czyszczący (Lysol) 

• Płyn do mycia naczyń (Palmolive) 

• Chusteczki do suszarki 

• Ściereczki do czyszczenia 

• Szampon do włosów farbowanych (Loreal Elvive) 

• Żel myjący w płynie (antybakteryjny) 

• Szczoteczka do zębów 

• Pasta do zębów (np.Elmex sensitive) 

• Produkty kobiece (daily liners, regular - firmy Poise) 

 

 

IV. ODZIEŻ I OBUWIE  

ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  ROZMIAR  UWAGI  

 Anna  zimowe  skarpety antypoślizgowe 
 8.5 – 9 
(rozmiar buta)   

 

OBUWIE  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  

KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  
ROZMIAR  UWAGI  

 Anna  
 
zimowe 
 

 
 ciepłe kapcie antypoślizgowe 
 (wyższe, powyżej kostki) 

 
8.5 – 9 
(rozmiar buta) 

  

  

 

V. INNE POTRZEBY  
 

Pani Ania jest osobą bardzo skromną. Ciągle powtarzała nam, że nic jej nie potrzeba. Jedynie ten rowerek rehabilitacyjny do 

ćwiczeń rąk i nóg bardzo by jej ułatwił życie, ze względu na jej chorobę stwardnienie rozsiane (SM), przy której bez rehabilitacji 

osoba chora przestaje samodzielnie chodzić i najczęściej konieczny jest wózek inwalidzki. Pani Ania bez problemu przyjmie 

również taki rowerek używany. Za każdy będzie bardzo wdzięczna. 
 

VI. SZCZEGÓLNE UPOMINKI 

 

Ciężko było namówić Panią Anię, żeby wybrała sobie jakiś upominek, który by jej sprawił wielką radość. Skromnie wymieniła tutaj 

tylko krem do rąk, gdyż ciągle ma suche ręce.    

 

 
Opiekun rodziny:   

Ewa Naumczyk (773 809 0407), Dorota Ezlakowska (773 615 7536) 

 


