
  
 

  

 
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: CH006 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

1. Kołdry x 3  

2. Poduszki profilowane x 4 

      3. Garnek na zupę 

   

  

 
II. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

      - Proszek do prania (Tide) 
      - Płyny czyszczące: płyn do mycia toalet, pianka “Scrubbing Bubbles Bathroom Cleaner” 
      - Płyn do mycia naczyń 
      - chusteczki do suszarki 
      - ściereczki do czyszczenia  
      - Papier do rąk 
      - Papier toaletowy 
 

 

 

 

 



  
 

III. ODZIEŻ I OBUWIE  

ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

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

 Mateusz przejściowe koszulki z długim rękawem  10/12  szczupła  bawełniane 

 Grzegorz przejściowe koszulki z długim rękawem  10/12  szczupła  bawełniane 

 Marcin przejściowe koszulki z długim rękawem  8  szczupła   bawełniane 

 

OBUWIE  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  

KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  
ROZMIAR  UWAGI  

 Grzegorz sportowe i przejściowe 
nieprzemakalne 

nie wiązane, wsuwane lub na 
rzepy 

 4.5  

 Mateusz sportowe i przejściowe 
nieprzemakalne 

nie wiązane, wsuwane lub na 
rzepy 

 5  

 Marcin sportowe i przejściowe 
nieprzemakalne 

nie wiązane, wsuwane lub na 
rzepy 

 1.5  

  

 

IV. MATERIAŁY SZKOLNE     

 

     - Papier do drukarki  

 
V. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

 

    - Kołdry rozmiar Twin x 3  
    - Poduszki profilowane x 4 do nabycia na Amazon: “Hypoallergenic Adjustable-Height Memory Foam Cervical Pillow for     

       Children and Toddlers with 100% Bamboo Pillowcase” 

 
 

VI. BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
 

- kilka noży kuchennych w różnych rozmiarach 

- średni garnek na zupę ze stali nierdzewnej  

 

 

VII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   
 

       - Wszyscy trzej chłopcy bardzo lubią czytać książki przyrodnicze, o naturze, parkach, zwierzętach itp.,  

        Grzegorz szczególnie lubi książki o minerałach, kamieniach i odlewach 

     - Dla Pani Gosi dużą pomocą byłaby karta podarunkowa na benzynę, np. z Costco 

        Pani Gosia nieśmiało też wspomina o lakierze do paznokci w odcieniach czerwieni.  

       

 
Opiekun rodziny:  Jagoda Sewilo,  Beata Pienkowska 

Dane kontaktowe:708-663-2930, 708-790-3745 

Preferowany czas kontaktu: 

  
 

 


