
  
 

  

 
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 Centrum Pastoralnym 

Parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard, 21W411 Sunset Ave, Lombard, IL 60148. 

 

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: L002 

 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

1. Pościel dla dzieci 

2. Odzież 

      3. Obuwie 

   

  
II. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

        Proszek do prania 
        Płyn do płukania 
        Płyn do mycia naczyń 
        Żel pod prysznic 
        Papier toaletowy 
        Ręczniki papierowe 
        Pieluchy, rozmiar 6 

 

 

 

 

 

 



  
 

III. ODZIEŻ I OBUWIE  

 

ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

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

 Kasia zimowe 
Czapka i rękawiczki 
(nieprzemakalne) S damskie     

 Asia  zimowe 
 Czapka i rękawiczki 
(nieprzemakalne)  S damskie     

 Mirek  zimowe 
 Czapka i rękawiczki 
(nieprzemakalne)  14/16 lat     

 Jasiek  zimowe 
 Czapka i rękawiczki 
(nieprzemakalne)  14/16 lat     

Zosia  zimowe 
 Spodnie śniegowe, 
nieprzemakalne  7/8 lat   

 Kolor granatowy 
lub czarny 

Mila zimowe 
Spodnie śniegowe, 
nieprzemakalne 4/5 lat  

Kolor granatowy 
lub czarny 

 

OBUWIE  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  

KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  
ROZMIAR  UWAGI  

 Kasia  sportowe  Buty typu adidasy  10 damskie   

 Mirek  zimowe  Kozaki (snow boots)  7 youth   

 Jasiek  zimowe  Kozaki (snow boots)  3 youth   

 Zosia  zimowe  Kazaki (snow boots)  2 youth   

 

         
IV. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

         - 3 zestawy pościeli chłopięcej, rozmiar twin (zestaw z IKEA z prześcieradłem, poszwa na kołdrę i poduszkami) 
         - 5 zestawów pościeli dziewczęcej, rozmiar twin (zestaw z IKEA z prześcieradłem, poszwa na kołdrę i poduszkami) –   
w jaśniejszych kolorach/nie za ciemne kolory 
         - 8 nieprzemakalnych nakładek na materac (romiar twin) 
        -   Mało używany materac rozmiaru twin 

 

V. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

Kasia - budzik 
Asia – zestaw do „face painting” 
Mirek – nerf gun 
Jasiek – nerf gun 
Zosia – zegarek na rękę z księżniczkami 
Kacper - miecz 
Mila – zabawka interaktywna/edukacyjna dla 3-latki 
Julcia – zabawka interaktywna/edukacyjna dla 2-latki 
Monika – prosty zegarek na rękę ze wskazówkami 
Andrzej – koszulka z napisem „Polska” rozmiar L 

  
 
 

Opiekun rodziny: Zuzanna  

Dane kontaktowe: 847-809-7119 

 
 

 


