
  
 

  

 
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:  CH004 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

1. Okulary 

2. Sokowirówka (podczas przyjmowania chemii, Pani może pić tylko odpowiednie soki) 

3. Rowerek rehabilitacyjny do ćwiczenia nóg (może być używany) 

 

   

  
II. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

 

• Herbata (jaśminowa) 

• Kawa Jacobs zielona 

• Ryż 

• Makaron 

• Kasza gryczana 

• Cukier 

• Pieprz + ziele angielskie 

• Liście laurowe 

• Oliwa z oliwek 

• Warzywa w puszkach 

• Zioła prowansalskie 

• Woda niegazowana 
 

 



  
 

 
III. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

• Płyny czyszczące 

• Płyn do mycia naczyń  

• Ściereczki do czyszczenia 

• Szczoteczka do zębów 

• Pasta do zębów  

 

 

IV. ODZIEŻ I OBUWIE  

ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  ROZMIAR  UWAGI  

Weronika  zimowe kurtka z kapturem XL  czarna 

   przejściowe  dres  L  czarny 

 

 

 

V. INNE POTRZEBY  
 

Okulary - Pani Weronika z pewną nieśmiałością przyznała się nam, że nie posiada odpowiednich okularów do swojej wady 

wzroku. Również nie stać jest jej na okulistę, gdyż nie posiada ubezpieczenia. Utrudnia jej to bardzo w pracy przy szyciu i 

szydełkowaniu. 

Sokowirówka - bardzo pomogłaby jej w czasie przyjmowania chemii, gdyż wtedy może pić tylko odpowiednie, dietetyczne soki. 

Rowerek do rehabilitacjii nóg -  (może być używany) pomógł by jej utrzymać nogi w odpowiedniej kondycji, aby jak najdłużej 

mogła jeździć do pracy. 
 

VI. SZCZEGÓLNE UPOMINKI 

 

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

tutaj tylko krem do rąk (bardzo lubi nivea niebieski), oraz krem natłuszczający do twarzy. Przyjemność sprawiłaby jej też jakaś 

książka, ale chyba najbardziej ucieszyłaby się z nici do maszyny (podstawowe kolory), gdyż szycie i szydełkowanie to jej 

największe pasje.    

 

 
Opiekun rodziny:   

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

 


