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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: CH009 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

1. Pościel - rozmiar Queen i Full 

2. Podstawa pod materac Full dla syna 

      3. Zimowa odzież i obuwie dla córki 

   

  
II. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

 

Ryż biały, makaron, makaron typu spaghetti + sosy do spaghetti, warzywa w puszkach typu groszek i kukurydza,  

sól, cukier, pieprz, ketchup, olej, mąka, cereal typu cookie crisp, kakao Nesquik, kawa rozpuszczalna Tester’s Choice,  

makaron typu Mac & Cheese, oraz marzenie dzieci to Nutella i napoje kool-aid. 
 

 
III. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

Płyn do prania Tide, chusteczki do suszarki, płyn do mycia naczyń, płyny czyszczące do płytek podłogowych, gąbki 

kuchenne do czyszczenia, ściereczki do czyszczenia, szampon + odżywka do włosów Pantene Pro-V, mydło + żel myjący, 

szczoteczki do zębów, pasta do zębów dla dorosłych i dzieci, produkty kobiece. 
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IV. ODZIEŻ I OBUWIE  

 

ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

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

 Pani Kasia  przejściowe  T-shirts  L  160cm (5’-3”)  Krótke rękawki 

   zimowe  kurtka  M/L  160cm (5’-3”)   

   zimowe  czapka +rękawiczki  M/L     

   przejściowe  skarpetki 
 6-10 socks 
size 8.5 shoe size  ciemne 

 Karol  zimowa  kurtka  L męska  większa  niebieska/granat 

 przejściowe T-shirts XL większa ciemne 

 zimowe czapka + rękawiczki L męskie większa ciemne 

 przejściowe + zimowe skarpetki 
6-10 socks 
size 7 shoe size cienkie + zimowe 

Klaudia przejściowe T-shirts 7-8  
kolorowe 
(różowe i żółte) 

 zimowe czapka+ rękawiczki 7-8  kolorowe 

 przejściowe skarpetki dłuższe 
7-8 ½ 
socks size 13 shoe size bawełniane 

 przejściowe spodnie dresowe 7-8   

 zimowe spodnie śniegowe 7-8   

 

OBUWIE  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  

KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  
ROZMIAR  UWAGI  

 Pani Kasia  zimowe  buty (typu boots)  8.5  dół nieprzemakalny na 
śnieg, góra buta zwykła 

 Klaudia  zimowe  buty (typu boots)  13  Śniegowe, 
nieprzemakalne 

  

 

V. MATERIAŁY SZKOLNE      

 

        blok, papier kolorowy, kredki ołówkowe, ołówki, długopisy, piórniki x2 (jeden dla Karola, drugi dla Klaudii), farbki,   

klej, nożyczki, gumki do ścierania 
 

 
VI. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

 

Kołdra Queen & Full, pościel Queen & Full, prześcieradło z gumką Queen & Full, poduszki, ścierki kuchenne 
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VI. BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

Czajnik elektryczny, toster, patelnia naleśnikowa mniejsza, szklanki średniej wielkości, miseczki na zupę, sztućce, talerze,  

podstawa (stelaż) pod materac Full dla Karola, 

szafeczka na zabawki typu Cube Organizer Shelf z szufladkami z materiału – kolor brązowy 

 

 

VII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   
 

Klaudia uwielbia tańczyć, dlatego marzy o baletkach (rozmiar 13) i sukieneczce baletnicy (rozmiar 7-8) 

Karol bardzo lubi klocki Lego. Marzy o zestawie Lego Star Wars ‘The Mandalorians N-1 Starfighter’  

Pani Kasia dla siebie wymienia tylko zestaw do majsterkowania dla kobiet: M MEEPO Pink Women Tool Kit for home 
(lady’s basic household repair tool set with bag) 

Dzieci dopowiadają na koniec, że dla mamusi przydałoby się jakieś małe urządzenie do masowania pleców, bo mama się 

ciągle skarży na ból pleców spowodowany pracą.   

 

 

Po więcej informacji prosimy o kontakt: 

Maria Rog – 773.615.1868 

Ewa Naumczyk – 773.809.0407 
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