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: CH007
POTRZEBY RODZINY
I.

NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY

1. Żywność
2. . Środki czystości
3. Odzież

II.

ŻYWNOŚĆ TRWAŁA

Herbata zielona, czarna
Herbata owocowa, rumiankowa
Kawa rozpuszczalna Nescafe
Olej, Oliwa z oliwek
Masło Orzechowe
Przyprawy - pieprz, majeranek, kminek mielony, cynamon, gożdziki
Pasztet drobiowy, mielonka w puszce, tuńczyk w puszce
Buraczki tarte w słoiku, Kapusta kiszona w słoiku
Owoce suszone - śliwki, morele
Bardzo pomocna byłaby karta podarunkowa do polskiego sklepu Rich’s Deli lub Montrose Deli na zakup chleba, sera,
wędliny, mleka itp..

Wymagania żywieniowe (np. ze względu na alergie, cukrzycę i inne schorzenia wymagające specjalnych produktów):

ENSURE Nutrition Shakes na wzmocnienie dla pani Zosi

III.

ŚRODKI CZYSTOŚCI

Płyn do prania, Płyn do płukania, chusteczki do suszarki
Płyny do czyszczenia (Windex, płyn do czyszczenia wanny, toalety) , płyn do mycia podłogi Fabulous
Płyn do mycia naczyń, kostki myjące do zmywarki
Ściereczki i gąbki do sprzątania
Szampon z odżywką Pantene , żel do kąpieli
Szczoteczki i pasta do zębów CREST active foam
Podpaski Always cienkie Maxi ze skrzydełkami
Papier toaletowy, Ręczniki papierowe, chusteczki do nosa Kleenex
IV.
ODZIEŻ I OBUWIE
ODZIEŻ
IMIĘ

RODZAJ
(letnie/zimowe/przejściowe)

KATEGORIA
(bluzka, spodnie, kurtka itp.)

ROZMIAR

SYLWETKA

Jan

zimowe

Kurtka z kapturem

XL

Średnia

Jan

przejściowa

Bluza rozpinana z
kapturem

XL

średnia

Spodnie dresowe

XL

średnia

XL

średnia

Jan
Zosia

zimowa

Kurtka z kapturem

Zosia

zimowa

Czapka z szalikiem

UWAGI

ciemna
Brąz, beż

OBUWIE

Zosia

RODZAJ
(letnie/zimowe/przejściowe)
domowe

kapcie

8

Zosia

zimowe

botki

8

Czarne, brązowe

Jan

zimowe

półbuty

12

ciemne

Jan

sportowe

adidasy

12

Szare, czarne

IMIĘ

V.

KATEGORIA
(bluzka, spodnie, kurtka itp.)

ROZMIAR

UWAGI

WYPOSAŻENIE MIESZKANIA

Poszewka na kołdrę rozmiar Queen + 2 poszewki na poduszki + prześcieradło z gumką 2 komplety (niebieski kolor byłby
najlepszy)

VI. BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Małe sitko

VII. INNE POTRZEBY
W razie potrzeby Pokrycie kosztów adwokata od obniżenia podatków na dom tak aby rodzina mogła płacić mniejszy property tax.

VIII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI

Jan- uwielbia słodycze - ciemna czekolada, ptasie mleczko, śliwki w czekoladzie
Zosia marzy o nowym obrusie na stół w kuchni- łatwy do czyszczenia w pastelowych kolorach (rozmiar stołu 48 in
owalny)

Opiekun rodziny: MAGDALENA CICHA I JOANNA ZIĘBA
Dane kontaktowe: 630-631-4179 , 708-651-2098
Preferowany czas kontaktu:

