
  
 

  

 

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 KWA INC, 

650 E 107th St #110, Bolingbrook, IL 60440 

 

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: S001 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

       1. Żywność i odzież 
       2. Kołdra i pościel 
       3. Czajnik elektryczny 

  

  

II. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

 

Herbata 
Kawa 
Kakao 
Cukier 
Dżem 
Konserwy mięsne 
 
Wymagania żywieniowe: 
Czarnuszka (ze względu na tarczycę) 
 



  
 

 

III. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

   Płyn do prania 
   Płyn do mycia naczyń 
   Ściereczki do czyszczenia 
   Szampon 
   krem Nivea po goleniu 
   maszynki do golenia jednorazowe 
   pianka i płyn po goleniu 
 

IV. ODZIEŻ I OBUWIE  

 

ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  
(letnie/zimowe/przejściowe)  

KATEGORIA  
(bluzka, spodnie, kurtka 
itp.)  

ROZMIAR  SYLWETKA  

 Małgorzata   Szlafrok ciepły  XL   

    Spodnie XL   

     Dres XL   

Stanisław   
 Koszule ciepłe 
flanelowe XL   

     Pidżama XL   

 

OBUWIE  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  

KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka 
itp.)  

ROZMIAR  

 Małgorzata  jesienne  adidasy  10 W 

 Małgorzata     Kapcie puchowe   10 W 

 Stanisław    Adidasy  10.5 

Stanisław   Kapcie   10 

  

 

V. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

 

         Kołdra + duvet cover na kołdrę queen 
         Pościel flanelowa queen 
         Poduszki (2) 
         Czajnik elektryczny 
 
 

VI. BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
 

          mikrofalówka 
          zegar ścienny 

 



  
 

 

VII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

 

        Małgorzata: biały obrus, krzyżówki po polsku 
        Stanisław: zegarek na rękę 

 

 

Opiekun rodziny: Joanna Dubiel  708 439 5126 i Anna Koczyjan 773 387 96 86  

 

 

 

 


