
 

 

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 2021r. do magazynu zlokalizowanego w  

Centrum Pastoralnym Parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard (Divine Mercy Church) 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: L007 

 

POTRZEBY RODZINY 

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 
 

1. środki czystości i pieluchy 

2. obuwie 

     3. żywność i witaminy dla dzieci 

 

   

II. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   
 

Herbata - czarna 

Kawa (całe ziarna) 

Ryż - biały  

Cereal: Lucky Charm, Corn Flakes, Frosted Flakes 

Ketchup 

Sosy w słoikach – do spaghetti  

Witaminy dla dzieci - Smarty Pants Multivitamin with Omega 3 

 

 

 
 



 

III. ŚRODKI CZYSTOŚCI 
 

     Proszek lub płyn do prania – Tide 
      Płyn do płukania 
      Chusteczki do suszarki 
      Płyny czyszczące – Scrubbing Bubbles i płyn do szyb 
      Płyn do plam - Oxi lub Shout  
      Płyn do mycia naczyń 
      Szampony dla dzieci 
      Mydło/żel myjący dla dzieci - Burt’s Bees  
      Mydło/żel dla dorosłych                                                                                                                                                                                    
      Papier ręcznikowy 
      Pieluch rozmiar 4 i 5 firmy Huggies, Pampers lub Kirkland 
      Mokre ściereczki dla niemowląt (wipes) firmy Kirkland z Costco (na te firma nie ma uczulenia)    
 

      

IV. ODZIEŻ I OBUWIE 

 

          ODZIEŻ 

IMIĘ 
RODZAJ 

(letnie/zimowe/przejściowe) 
KATEGORIA 

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

Zuzia Przejściowe 
Bluzki z długim rękawem 
(long sleeve t-shirt) 8 Dziewczęce 

Niebieskie/   
Pastelowe kolory 

Zuzia Przejściowe spodnie dresowe (joggers) 8 Dziewczęce 
Niebieskie/ 
Pastelowe kolory 

Zuzia  Letnie 
Bluzeczka z krótkim 
rękawkiem  8 Dziewczęce 

Z kotkiem (mamy 
zdjęcie) 

 

Nicole Przejściowe 
Bluzki z długim rękawem 
(long sleeve t-shirt) 7 

Dziewczęce 

 
Pastelowe kolory 
(mamy zdjęcie)  

Nicole Przejściowe spodnie dresowe (joggers) 7 Dziewczęce 
Pastelowe kolory 
(mamy zdjęcie)  

Emilka  Zimowe i przejściowe 
Komplety dla niemowląt 
(spodnie i bluzeczka) 12 miesiecy 

Dziewczęce 

 

Z Target (Mamy 
zdjęcia tych które 
sie najbardziej 
podobają) 

 

       OBUWIE: 

 Zuzia - kozaczki rozmiar 13  
 Nicole - kozaczki rozmiar 12  
              * buty dla dziewczynek mogą być np. firmy Bear Paw bo nie są drogie a bardzo ciepłe. Pani Ewa prosi tylko by 

  kozaczki były w różnych kolorach aby dziewczynki się nie myliły. 

 

 

 



 

V. MATERIAŁY SZKOLNE      

 

Kredki ołówkowe 

Piórniki 

Farbki 

Plastelina 

Nożyczki 

Papier do rysowania/malowania 
   

         

VI.      SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

 

Zuzia  - bardzo chciałby dostać zabawkę GUND Super Pusheenicorn (z Target. Mamy zdjęcie) 

 

Nicole -  marzy o przytulance GUND Pusheen Dinosaur (z Target. Mamy zdjęcie)  

 

*Obie dziewczynki bardzo tez lubią układać klocki Lego 

 

Emilka - zabawka z pozytywka dla niemowląt do łóżeczka 

  

Pani Ewa -  zawsze na święta dostawała zestaw kosmetyków Clinique ale teraz nie może sobie na nie 
pozwolić (mamy zdjęcie)  

 

    Pan Adam, tato pani Ewy, tymczasowo mieszka z córką i wnuczkami by im pomóc. Pan Adam nic nie chciał 

dla siebie ale Pani Ewa zdradziła nam, ze z pewnością ucieszyłby się z czapki i rękawiczek (czarny kolor) 

 

 

 

 
 

Opiekun rodziny:   Iwona                  Lucyna 

Dane kontaktowe:   773-520-7070     847-404-0309 
 

 

 


