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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: CH007 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

1.   Odzież 

2.   Obuwie 

      3.  Środki czystości 

   

  
I. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

 

Herbata Lipton czarna, kasza gryczana, jęczmiena, jaglana, ryż, cukier, konserwy mięsne, kawa zwykła, kawa 

rozpuszczalna,  makaron, olej kujawski/ rzepakowy, oliwa z oliwek, vegeta, majonez, katchup, musztarda, mąka 

pszenna, barszcz czerwony, cereal (froot loops Kellogs, Cherrios, Corn Flakes, Kave Chocolate, Frosted Flakes) sól, 

pieprz, przyprawy do mięs, ziele angielskie, liść laurowy. 

 

Dzieci lubią także ciastka Delicje, Oreo, lizaki, chocolaae chips cookies, Popsicles 
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II. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

     Płyn do prania TIDE, płyn do płukania, chuseczki do suszarki, płyn do naczyń, gąbki, płyn do toalet, Clorox, mleczko 

Soft Scrub, Famtastic,  chusteczki do nosa, papier toaletowy, ręczniki papierowe, waciki do twarzy, patyczki do uszu, 

podpaski Always5,  szampon do włosów 2in1, płyn do kąpieli, pasta do zębów kids Crest, Pasta do zębów, szczoteczki do 

zębów, mydło w płynie, płyn do płukania ust, balsam do ciała, krem do twarzy nawilżający, Krem AQUAPHORE – healing 

oitment 

Witamina C, Emergen-C, Vit D3, Tylenol, Ibuprofen, Advil, 

 

III. ODZIEŻ I OBUWIE  

ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

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

 Marta  
 Spodnie dresowe, 
pidżama M  szczupła  ciemne 

    

 Koszulki 
jednokolorowe, bluzy 
rozsuwane z kapturem                M  szczupła  

  pidżama M   

  rękawiczki    

  Skarpetki ciemne długie    

 Partycja   Leginsy czarne  S  szczupła   

 zimowe Kurtka S  ciemna 

  rękawiczki    

  Skarpetki ciemne długie    

Bartłomiej  
Bluzy rozsuwane z 
kapturem S szczupła  

  pidżama S   

    rękawiczki  S     

 zimowa Kurtka  S   

  Skarpetki ciemne długie    

 Anna  przejściowy  Płaszczyk   M  szczupła  Dłuższy,ciemny 
 

OBUWIE  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  

KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  
ROZMIAR UWAGI  

 Marta  Buty sportowe  Buty sportowe, pantofle      8,5   

  pantofle 8,5  

 Patrycja  Buty sportowe Buty sportowe,  pantofle      7,5   

  pantofle 7,5  

 Bartłomiej  Buty sportowe  Buty sportowe,  pantofle      7 ciemne 

     pantofle  7   
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IV. MATERIAŁY SZKOLNE      

 

Zeszyty College ruled,  

ołówki #2,  

długopisy (red, blue and black),  

gumki do mazania,  
         

V. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

 
             4 poduszki (regural size), 
             2 koce, 
             talerze białe płaskie małe i duże (6 Pack),  
             kitchen utensils (np. silikonowe) 
             sztućce,  
             ścierki kuchenne         
 

 

VI. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

 

Patrycja – Funko Pop Black Clover 

Marta – Spinner Ring/Anxiety ring (size 7),  słuchawki bezprzewodowe do tel. Android 

Bartłomiej – Head phones do komputera (zakładana na głowę) 

Anna – Krem pod oczy, krem do twarzy, lakier do włosów 

Gift card na rodzinny obiad 
 

 
Opiekun rodziny: Ania i Bartek  

Dane kontaktowe: 347-439-1570  
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