
 

  
 

The Spring Foundation 
3191 Beller Dr., Darien, IL 60561 
Phone: 312-307-5294 
Email: info@springfoundation.org 
www.springfoundation.org 

 
 

  

 

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 Miłosierdzia 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: L002 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

1. Żywność i środki czystości 

2. Bean bag chair (Julka ulubione krzesło, które pełni rolę terapeutyczną, w paski lub szare bądź czarne) 

3. Kołdry / pościel dla Filipa i Julka (2x TWIN, takie same, w passki lub niebieska – to dla Julka bardzo ważne) 

   

  
II. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

Herbata 

Kawa rozpuszczalna 

Makaron Czaniecki literki – Julian taki bardzo lubi 

Lucky Charms – chrupki śniadaniowe 

Baby food – Gerber smak sweet potato, Happy Tot organic (z Aldi) różne smaki, warzywa i owoce – dla Juliana 
 

 
III. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

Płyn do prania bezzapachowy (clear) 

Płyn do płukania 

Chusteczki do suszarki (clear) 

Szampon Hellobello Aveno hipoalergiczne – Julian używa właśnie takiego szamponu. 

 

IV. ODZIEŻ I OBUWIE  

mailto:info@springfoundation.org


 

  
 

The Spring Foundation 
3191 Beller Dr., Darien, IL 60561 
Phone: 312-307-5294 
Email: info@springfoundation.org 
www.springfoundation.org 

 
 

 

ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

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

 Filip Zimowa Kurtka 
M 
(dorosły)   

 Półkrótka, 
czarna 

 Agnieszka Zimowa Kurtka 
M 
(dorosła)   

 Czarna lub 
ciemnoszara 

 Agnieszka Leginsy   M   Ciemny kolor 

 

OBUWIE  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  

KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  
ROZMIAR  UWAGI  

 Julek Zimowe Snowboots 5 (youth)   

  

 

V. MATERIAŁY SZKOLNE      
Blok 

Papier kolorowy 

Plastelina         

 

 
VI. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

Fotel nieduży z podporą pod stopy (recliner), kolor szary, beżowy, lub czarny – dla babci Elżbiety. 

Pościel dla babci Elżbiety – (Full, jasne kolory). 

 

 

VII. BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

Zmywarka (koloru srebrnego lub czarnego) 

 

 

 

VIII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   
 

      Agnieszka – krem do ciała 

      Elżbieta – sweter zimowy, ciemny jednokolorowy 

Julek – zjeżdżalnia na małe autka  

Filip – bluza typu hoodie, rozmiar M (męski), koloru beżowy lub czarny 

 

  

 

 
Opiekun rodziny:  Iza i Ania 

Dane kontaktowe: 630-825-8525 i 312-401-2241 
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