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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 siedzibie 

firmy KWA Inc, 650 E 107th St, unit 110, Bolingbrook, IL 60440.  

 

 

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: S002 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

 

Najważniejsze potrzeby: 

1. Żywność 

2.  Środki czystosci  

3. Odzież 

 

Żywność trwała 

Ze względu na dolegliwości chorobowe, pan Marek może spożywać okreśone produkty. 

• Herbata (zielona, lemon-ginger) 

• Kasza (jęczmienna, gryczana) 

• Cereal  różnego rodzaju, np. Maple Spice czerwone lub zielone (wg załączonych zdjęć) można kupić w  Aldi 

• Makaron (świderki, muszelki, spaghetti, orzo - kluseczki makaronowe) 
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• Gotowe dania w kubkach - makaron lub inne 

• mashed potatoes, Idahoan (dostepne w Wallmart)  

• Zupy "Gorący Kubek": pomidorowa, szpinakowo-serowa, ogórkowa 

• Kakao 

• Oliwa z oliwek   

• Dżem: powidła śliwkowe,  

• Sól, Pieprz (najlepszy mały zestaw) 

• Konserwy mięsne (golonka wieprzowa) 

• Konserwy rybne (makrela, śledź w sosie pomidorowym, tuńczyk w wodzie) 

• Warzywa w puszkach (groszek, fasolka) 

• Owoce miękkie – banany, winogrona, mandarynki 

• Ketchup (łagodny) 

• Musztarda (tylko łagodna, ze względu na chorobę) 

• Sos pomidorowy lagodny do spaghetti z bazylią lub inny np.firmy Pudliszki 

• Majonez 

• Chrzan kremowy łagodny 

• Masmix 

• Sok jabłkowy w sloikach 

• Ogórki konserwowe (nie kiszone gdyż maja za dużo soli)  

• Buraczki tarte (mashed beets)   

• Groszek w słoiku 

• Sałatki warzywne w małych słoikach, np. grecka firmy Orzech, papryka 

• Miód 

• Papryka, kapusta kiszona w słoikach 

• Woda mala w zgrzewkach (24 sztuki) 

• Gotowe galaretki 

• Herbatniki, Ciasteczka, Chrupki ryżowe 

• Cukierki: krówki, kwaśne landrynki owocowe 
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• Gorzka czekolada 

• Sliced peaches w puszce 

• Jogurty 

• Sok malinowy lub wiśniowy 

• Cukier brązowy  

Wymagania żywieniowe: 

• Ensure truskawkowe lub waniliowe 

• Emergen C (Vit. C) 1000mg –  

• Maść Voltaren 

• Excedrin Migraine (wiśniowe opakowanie)  

• Maść Bengay 

 

Środki czystości: 

• Płyn do prania (np. Tide) 

• Płyny czyszcące (do łazienek, np. Eco Friendly, do toalety) 

• Płyn do mycia naczyń (Palmolive) 

• Szampon (mix z odżywką do włosów) 

• Mydło w kostce (Dove) 

• Szczoteczki do zębów 

• Pasta do zębów (Colgate) 

• Papier toaletowy 

• Ręczniki papierowe  

• Chusteczki typu Kleenex 

• Gąbki do szorowania (delikatniejsze i ostrzejsze) 

• Żyletki męskie do golenia (double blades) 

• Gazy 3X3 

• Krople Saline 

• Q-tips cotton swabs 

• Krople do rozmiękczania woskowiny usznej 
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Odzież 

• Bluza dresowa gruba rozpinana 2XL 

• Podkoszulki, rozm. 2XL 

• Bluza dresowa cienka ciemna nierozpinana  2 XL 

• Bezrękawnik z materiału 

 

Szczególne upominki: 

 Pana Marek mówi, że wszystko co otrzyma w paczce będzie dla Niego najpiękniejszym prezentem.  

 

Kontakt : 

Anna Koczyjan -  773 387 96 86  
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