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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 Centrum Pastoralnym 

Parafii Miołosierdzia Bożego, 21W411 Sunset Ave, Lombard, IL 60148. 

 

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: L001 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

1.  Buty i odzież dla dzieci 

2.  Żywność i środki czystości 

      3.  Suszarka. Suszarka do odzieży zepsuła się, co jest uciążliwe, gdyż pościel jest często prana. 

 

   
II. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

 

Makaron (Barilla najlpiej się gotuje, ale może być inny) 

Ryż 

Sosy – marinara/alfredo 

 

Pani Justyna gotuje zupy ze świeżych warzyw, które potem miksuje dla pana Macieja, więc pomocna byłaby karta 

podarunkowa do sklepu spożywczego 
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III. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

 Płyn do prania (pościel pana Macieja jest często prana, dlatego rodzina zużywa dużo środków do prania) 

 Płyn do płukania 

 Płyn do mycia naczyń 

 Ręczniki papierowe 

 Papier toaletowy 

 Worki na śmieci (do kuchni) 

 

 

IV. ODZIEŻ I OBUWIE  

 

ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

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

 Nathan Spodnie dresowe (3 sztuki)   13/14   Kolor ciemny 

Nathan Ocieplane spodnie na śnieg   14     

 Nathan Bluzy typu hoodie (2 sztuki)   
XS/S dla 
dorosłych     

 Maciej Spodnie dresowe    M     

 

OBUWIE  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  

KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  
ROZMIAR  UWAGI  

 Nathan Sportowe Obuwie 9 (męski)   

 Nathan Snow boots   9 (męski)   

 Nicholas Sportowe Obuwie 3 (youth)   

  

V. BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
 

Suszarka do odzieży zepsuła się, co jest uciążliwe, gdyż pościel jest często prana. 

 

VI. INNE POTRZEBY  
 

       Pan Maciej będzie potrzebował usługi dentystyczne gdy szczęka się wygoi. 

       Rodzina potrzebuje również usługę czysczenia otworów wentylacyjnych  

 

VII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

       Nathan – piłka koszykowa oraz klocki Lego (auta) 

       Nicholas – klocki Lego City – chłopcy bardzo przeżyli wypadek taty i układanie klocków Lego działa na nich  
terapeutycznie/uspokajająco 

       Justyna – panini maker 

       Maciej – nie pragnie niczego oprócz powrotu do zdrowia i do pracy 

 

 
Opiekunki rodziny:  Agata i Zuzanna 

Dane kontaktowe:  224-399-6994 lub 847-809-7119 
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