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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: L004 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

1.  Żywność i środki czystości 

2.  Odzież i obuwie 

      3.  Laptop – potrzebny Victorii do szkoły  

  
II. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

 

Herbata 

Kasza 

Cukier 

Konserwy mięsne 

Konserwy rybne 

Ketchup 

Kawa 

Makaron 

Olej 

Ryż 

Mąka 

Dżem 

Sosy w słoikach 

Chrupki śniadaniowe (cereal) 

Kakao 
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III. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 Płyn do prania 

 Płyn do płukania 

 Płyn do mycia naczyń 

 Płyn do mycia ciała 

 Ręczniki papierowe 

 Papier toaletowy 
 

IV. ODZIEŻ I OBUWIE  

 

ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

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

Max Spodnie dresowe   8T   Kolor ciemny 

Wojciech Ciepła bluza na zimę  sportowa XL     

Victoria Bluza rozpinana Sportowa, ciepła L   
Kolor zielony lub 
brązowy/beżowy 

 Marta Ciepła bluza na zime   XL     

 Marta Kamizelka   XL     

 

OBUWIE  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  

KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  
ROZMIAR  UWAGI  

 Max Sportowe Do biegania 3   

 Victoria Sportowe Converse 11 Do kostki 

  
 

V. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

 

Kołdra i pościel rozmiar king 
 

VI. BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

 

Kuchenka elektryczna, gdyż obecna ma pęknięty blat, rodzinę nie stać na wymianę kuchenki 
 

VII. INNE POTRZEBY 

 

Victoria używa do szkoły ipad, który nie ma wszystkich opcji, więc bardzo przydałby się jej laptop 

Porada  konsultanta medycznego dotycząca mozliwości spłaty zobowiązań względem szpitala i rozłożenia opłat 

medycznych na raty. 

  

VIII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

 

       Marta – pani Marcie marzy się blender do soków, aby móc robić swieże soki i wrócić do sił  

       Max – klocki Lego 8+ 

       Victoria – gift card do Targetu lub Ulta 

  

 
Opiekunki rodziny:  Danuta i Marta 

Dane kontaktowe:  224-501-6643 lub 773-895-6731 
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