
  
 

  

 

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: S002 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

1. Odzież i obuwie  

2. Żywność i środki czystości  

      3. Komplet garnków 

   

  

 

 

II. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

 

Herbata 

Kawa rozpuszczalna (Najlepiej Toster’s Choice)  

Ryż 

cereal (cynamonowe lub czekoladowe) 

kasza gryczana 

makaron świderki i nitki 

mąka 

cukier 

olej 

ketchup łagodny 

koncentrat pomidorowy 

 

 



  
 

 

III. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

        płyn do prania 
        płyn do mycia naczyń Palmolive 
       chusteczki do suszarki 
       szampon dla dzieci (3 in 1) 
       pasta do zębów Colgate 
       produkty kobiece (najlepiej Always żółte)  
       Dawny Fresh protect odor defense (do prania)  
 

IV. ODZIEŻ I OBUWIE  

 

ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  
(letnie/zimowe/przejściowe)  

KATEGORIA  
(bluzka, spodnie, kurtka 
itp.)  

ROZMIAR  SYLWETKA  UWAGI  

 Kasia  Podkoszulki   Tank top   M   
 Kolor 
obojętnie 

     
 Spodnie dresowe lub 
cały dres  M    Nie biały 

            

 Krzysztof     Spodnie dresowe 

 XL Youth 
lub 34/30 
męskie     ciemne 

     bluzka  XL Youth      

  Bluza z kapturem XL Youth    

  
Koszula wyjściowa i 
krawat M męska   Biała  

  
Skarpetki ciemne, 
dłuższe za kostkę 10 męski  Ciemny  

      

Kuba   Skarpety dłuższe 5-7Y   

 

OBUWIE  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  

KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka 
itp.)  

ROZMIAR  UWAGI  

 Krzysztof    adidasy  10,5 męski   

    Buty śniegowe  11 lub 
11.5meski  

  

          

 Kuba   adidasy  5.5   

  Buty śniegowe 5. 5  

  

 



  
 

 

V. MATERIAŁY SZKOLNE      

 

        Plecaki dla chlopców x2 

 

 

VI. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

 

          Pościel full (typ IKEA) ciemna dla chlopca 
          Prześcieradlo full,  obojętny kolor  
 

VII. BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

 

Komplet garnków 

patelnia średnia 

czajnik elektryczny 

toster 

 

 

VIII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

 

        Krzysiu -  Robox gift card 

        Kuba - ksiażka z serii “Five nights at Fredy’s” wyjątkiem “The Silver eyes” lub gift card do Walmart 

        Pani Kasia  -  gift card do Old Navy lub H&M lub Victosria’s Secret 

 

 

 

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

 

 


