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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: S004 
 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

1. Ubrania dla Maxa 

2. Środki czystości 

      3. Żywność trwała 

   

  
II. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

 

herbaty ziołowe, owocowe bez kofeiny (nie Lipton), 
ketchup, 
olej, 
konserwy rybne, za którymi przepada Max 
ryż, 
sosy w słoikach, 
produkty bezglutenowe – makaran, mąka, cereal - ze względów medycznych lekarz sugeruje włączenie do diety 
Maxa produktów bezglutenowych, 
proteinowe drinki dla Maxa “ENSURE”- różne smaki, może być większa ilość ze względu na dłuższy termin ważności. 
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III. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

proszek do prania, 
płyn do płukania,  
płyny czyszczące,  
płyn do mycia naczyń,  
chusteczki do suszarki,  
odswieżacze powietrza,  
mokre chusteczki (wet wipes). 

 

 

IV. ODZIEŻ I OBUWIE  

 

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  ROZMIAR  UWAGI  

 Max zimowe 

 PIDŻAMA-3 komplety 
(szersze spodnie i długi 
rękaw)  14-16  CIEMNE KOLORY 

 Max zimowe 
DRESY/SPODNIE DRESOWE-
3 komplety 14-16 CIEMNE KOLORY 

 

 

V. MATERIAŁY SZKOLNE      

 

Książeczki z naklejkami (Max uwielbia naklejki), 

Książeczki do rysowania,  

Książeczki z literkami,  

 

Ze względu na autyzm, Max bardzo lubi tego typu książki i jest to pomocne w jego terapii.   
 

 

VI. INNE POTRZEBY  
 

Mama Maxa rownież prosi/pyta czy ktoś ma do oddania inwalidzki wózek dziecięcy z miękkim siedzeniem, 

ponieważ Max większość dnia spędza na wózku. Firma Quickie (koła wielkość 23 inch) lub podobny. 
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VII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

 

Max bardzo by się ucieszył,  gdyby pod bożonarodzeniową choinką znalazł klocki Lego (proste kolorowe klocki 

bez malutkich elementow). 

 

 

Mama Maxa, pani Eva, jest bardzo skromną, ciepłą osob,  która uważa, że niczego nie potrzebuje. 

Wolonatriusze długo musieli przekonywać panią Evę, by zdradziła jaki upominek sprawiłby jej radość. Pani Eva 

na pewno ucieszyłaby się, gdyby pod choinką znalazła kosmetyki do twarzy (normal skin) oraz jakieś perfumy o 

niezbyt słodkim zapachu 

 

 

 

 
Opiekunowie rodziny:  

Joanna  -  708.439.5126 

Anya – 773.799.6756 
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