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 do magazynu zlokalizowanego
w KWA 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: S004
POTRZEBY RODZINY

Najważniejsze potrzeby:
1. Żywność,
2. Środki czystości
3. Odzież

Żywność
Herbata zielona
Kawa rozpuszczalna
Ryż w torebkach
Płatki Maple Spice (zielone) ALDI
Makaron spaghetti, świderki
Zupy polskie w kubkach
Konserwy mięsne, golonka wieprzowa
Rybki makrela lub śledź w pomidorach
Warzywa w puszkach (groszek, fasolka )
Keczup, musztarda łagodne
miód
cukier w kostkach
dżem truskawkowy,wiśniowy lub czarne jagody
sól, pieprz
owoce miękkie, mandarynki, winogrona lub inne
majonez
chrupki, herbatniki
buraczki mashed w słoiku
kapusta kiszona w słoiku
sosy pomidorowe do spaghetti
ogórki w occie
mus jabłkowy w słoiku
Mashed potatoes w torebkach Garlic i Zielone Cream ( jezeli to mozliwe to po 15 szt) ALDI
Woda Nałęczowianka w małych butelkach

Lekarstwa I witaminy
Emergen C (Vit. C) 1000mg – Tabletki Alka Seltzer żołądek granatowe, Tylenol
Gauze Pads 3X3 (pan Marek jest po operacji nowotworu krtani i potrzebuje gazy na zmianę opatrunków)

Środki czystości:
Płyn do prania (np. Tide)
Płyny czyszcące (do łazienki, do ubikacji)
Płyn do mycia naczyń (Palmolive)
Szampon (mix z odżywką do włosów)
Mydło w kostce (Dove)
Papier toaletowy,
Ręczniki papierowe,
Chusteczki typu Kleenex
Gąbki do szorowania (delikatniejsze i ostrzejsze)
Żyletki męskie do golenia (double blades)

Odzież:
Szalik i czapka, rękawiczki kolor ciemny
Skarpety, rozm. nogi 9,5 (szare, brązowe) X3
Podkoszulki, rozm. 2XL kolorowe

Bluza dresowa ciemna 2 XL,
Bezrękawnik z materialu 2XL
Spodnie sztruksowe lub z grubszego materialu (nie jeansy) dwie lub trzy pary, rozm. 40 szerokość pasa/32 długość czarne lub ciemny granat

Inne potrzeby
Pan Marek ze względu na swój stan zdrowia nie może podjąć żadnej pracy i pozostaje bez środków do życia. Każda
pomoc finansowa w opłaceniu wynajmu pokoju i zakupie żywności będzie ogromnym darem dla pana Marka.

Upominki
Panu Markowi marzy sie zegarek z wyswietlana godziną na biurko.

Kontakt: Anna Koczyjan 773 387 96 86

