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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: S005 

 

POTRZEBY RODZINY  

 

I. NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY 

 

1. Żywność i środki czystości 

2. Odzież i obuwie 

      3. Pościel i kołdra 

   

  
II. ŻYWNOŚĆ TRWAŁA   

 
Herbata,  

kawa,  

kasza,  

cukier,  

konserwy mięsne, 

ketchup,  

makaron,  

olej,  

konserwy rybne,  

olej, 

ryż,  

mąka,  

dżem, 

sosy w słoikach,  

cereal,  

kakao,  

przyprawy 
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III. ŚRODKI CZYSTOŚCI  

 

             Proszek do prania, 
             płyn do płukania,  
             płyny czyszczące,  
             płyn do naczyń,  
             ściereczki,  
             szampon,  

mydło/żel do mycia, 
 pasta do zębów, 
 szczoteczki do zębów,  
produkty kobiece 
 

 

 

IV. ODZIEŻ I OBUWIE  

       ODZIEŻ  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  
KATEGORIA  

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

 Agata   zimowa  kurtka  M     

 Magda  sportowa  bluza  S  szczupła  niebieska 

 Nikodem  sportowa  bluza M      

 Dawid  zimowa  kurtka  S  szczupła   

 

OBUWIE  

IMIĘ  
RODZAJ  

(letnie/zimowe/przejściowe)  

KATEGORIA  

(bluzka, spodnie, kurtka itp.)  
ROZMIAR  UWAGI  

 Agata  sportowe    6,5   

 Magda  sportowe    6,5   

   wyjściowe    6,5   

 Nikodem  sportowe    9   

Dawid sportowe  8  

  

 

V. MATERIAŁY SZKOLNE      

 

        Binder 3szt 
 

VI. WYPOSAŻENIE MIESZKANIA 

 

        Kołdra i pościel rozmiar Queen 
2 kołdry plus 2 komplety pościeli rozmiar Twin 

 

 

VII. SZCZEGÓLNE UPOMINKI   

 

                Amazon Gift Cards - 3 szt dla dzieci 

 

 
Opiekun rodziny:  Zofia Kracik, Agnieszka Schimi 

Dane kontaktowe: 630-696-0554, 630-492-3093 
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