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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: S003 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

1. Lodówka  

2. Garnki kuchenne 

     3. Odzież i obuwie  

   

  
II. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA

Nutella, 

     herbata,  

makaron,  

cukier, 

mąka,  

ketchup,   

kawa, 

olej, 

ryż,   

sól,   

przyprawy,  

kasza, 

sosy w słoikach  
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III. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

Płyn do prania,  
Płyń do mycia naczyń,   
szampony,  
odżywki do włosów,   

płyny do kąpieli,  
mydła,  
szczoteczki do zębów,  
 pasty do zębów  

 

 

IV. ODZIEŻ I OBUWIE  

ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

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

 Anna  Zimowe   Kurtka  M  Szczupła  
 Z kapturem 
dłuższa  

 Michał   Przejciowe 
 Spodnie dresowe śliskie , 
koszulki   L  Szczupła    

 Maria  Zimowe  Kurtka  M-L  Szczupla 
 Z kapturem, 
dłuższa  

 Jan  Zimowe  Kurtka  XL 

 Wysoki , 
większy 
mężczyzna    

 Julia  Zimowe  Kurtka  10Lat  Fioletowa   

 

OBUWIE  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  

KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  
ROZMIAR  UWAGI  

 Anna  Zimowe  Buty jesienno-zimowe  6   

 Maria  Zimowe  Buty jesienno-zimowe  7.5  Wygodne  

 Michał   Przejściowe   Buty  8   

 Jan  Przejściowe   Buty  9   

Julia Zimowe Buty 1  

       
 

 
V. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

 

Lodówka,  
Garnki kuchenne, 
Talerze, 
Noże. 
 

VI. BRAKUJĄCE SPRZĘTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

 

Szafki pod telewizor, zamykane aby mogły również służyć do przechowywania różnych rzeczy w środku  

Krzesło do biurka – Jan marzy o krześle obrotowym do biurka, te które ma obecnie jest już za małe.  
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VII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   
 

Julka  - kuchnia dla lalek  (np. z Target) 
Pani Ania - torebka  

Jan- perfumy 

Pan Michał- maszynka elektryczna do golenia 
Babcia Maria- telefon komórkowy. Pani maria marzy o sprawnym telefonie, by móc pozostawać w kontakcie z 

panią Ania, gdy opiekuje się Julką, lub ze szkołą gdy Julka jest na zajęciach.  

 
 

 

 
Opiekun rodziny: Magda Lysek & Zofia Majchrowicz  

Dane kontaktowe:773.206.9003 & 708212.4447 

Preferowany czas kontaktu: późne popołudnie,  wieczór  
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