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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 10 grudnia 2022 r. do magazynu zlokalizowanego w Jezuickim Ośrodku 

Milenijnym;  5935 West Irving Park Road, Chicago, IL 60634. 

 

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: CH004 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

1. Łóżko rehabilitacyjne (większe niż Twin) 

2. Cewniki Coloplast Closed System 

3. Podkłady na łóżko ultrasorbs bez folii oraz pieluchy XL dla pani Eweliny 

 

https://www.locostmedicalsupply.com/coloplast-closed-system-speedicath-female-compact-set.html 

https://www.uniquemedsupply.com/medline-extrasorbs-air-permeable-disposable-drypads-white-36-x-

23.html?___store=medical&gclid=CjwKCAjw5P2aBhAlEiwAAdY7dKDkfyyp2o-

12Q2jZFPGK2ZMxjIM2mCg_EP1QXqF15Ys2C0Ul5Kf0hoCR7MQAvD_BwE 
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II. INNE POTRZEBY  
 

1. Materac antyodleżynowy (większy niż Twin) 

2. Prysznic  Shower specs, ADA roll in shower unit 

 
                     https://showerbay.com/store/ 

 

3. Wózek  dla pani Eweliny, żeby mogła wjeżdżać przez drzwi do różnych pomieszczeń (może być używany).  
              Wózek, który obecnie ma pani Ewelina jest wypożyczony a rozstaw kół jest za szeroki i wózkiem nie można    
wjechać nawet do łazienki.     
 
  

III. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

          

                         Julia marzy o stroju do baletu rozmiar 8 -10 oraz baletkach rozmiar 29 -30 

 

 

 

 
Opiekun rodziny: Marzena Staroszczyk 

Dane kontaktowe: 773-679-5207 
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