
 

 

PACZKA DLA UKRAINY jest akcją stworzoną w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę. Skala kryzysu 

humanitarnego rośnie z każdą minutą. Brakuje żywności, środków higienicznych, opatrunków. 

Kobiety z dziećmi, czekające wiele godzin w kolejce do przejścia granicznego nie mają co dać 

dzieciom do jedzenia.  

Ideą akcji jest tworzenie przez polskie rodziny, wspólnoty parafialne, Szkolne Koła Caritas gotowych 

paczek, które będą przekazywane rodzinom na Ukrainie oraz przybywającym do Polski uchodźcom 

z Ukrainy, którzy nie posiadają środków do życia.  

 

Instrukcja przygotowania Paczki 

1. Produkty należy zapakować do kartonu o wymiarach 53 cm x 40 cm x 26 cm (kartony można 

pobrać z siedziby Caritas lub miejscowej parafii). Ważne, żeby karton był sztywny, o równych 

ściankach (bez wystających czy krzywych boków), dający się zakleić (kartony będą pakowane na 

palety – jeśli nie będą jednorodne, logistyka będzie bardzo utrudniona).  

2. Każda paczka powinna być zapakowana do pełna artykułami z listy wydrukowanej na drugiej 

stronie ulotki, musi być zamknięta i zabezpieczona. 

3. Paczka nie może ważyć więcej niż 18 kg. 

4. Do paczki nie należy wkładać produktów spoza listy. Pod żadnym pozorem nie wolno wkładać do 

niej produktów łatwo psujących się, odzieży, leków na receptę, broni oraz innych artykułów, których 

przewóz przez granicę jest reglamentowany lub nielegalny. 

5. Do paczki można dołączyć przygotowany przez Caritas list (wzór do pobrania z naszej strony) lub 

inne słowa otuchy i wsparcia. 

6. Przygotowana paczka powinna być gotowym zestawem produktów (wypełnionym do pełna i bez 

potrzeby uzupełnienia), możliwym do przekazania rodzinie na Ukrainie. Paczki nie będą 

przepakowywane! Prosimy o odpowiedzialne potraktowanie zawartych instrukcji. Paczkę należy 

przekazać do miejsca organizacji zbiórki. 

 



 

Skład pojedynczej paczki: 

L.p. Nazwa produktu i wielkość opakowania 
Liczba 

opakowań 

1 makaron (500 g) 1 

2 ryż/kasza (torebki, 4x100 g) 2 

3 cukier 1 kg 1 

4 konserwy/puszki mięsne/pasztet (300 g) 3 

5 herbata (40 torebek) 1 

6 pieczywo chrupkie 2 

7 mleko UHT (1 litr) 2 

8 zupy Instant  4 

9 owsianki instant (w saszetkach) 4 

10 orzechy/bakalie (200 g) 2 

11 batony energetyczne/owsiane/museli (sztuka) 4 

12 paluszki, krakersy (100 g) 2 

13 dania gotowe o długim terminie przydatności (słoik, 800 g) 2 

14 kaszki dla dzieci (200 g) 2 

15 słoiczki dla dzieci (obiadki) 4 

16 soczki dla dzieci (w plastikowej butelce, 330 ml) 2 

17 musy owocowe (tubki/saszetki) 2 

18 biszkopty (120 g) 1 

19 szampon i żel pod prysznic 2 w 1 dla dzieci (500 ml) 1 

20 papier toaletowy (8 rolek) 1 

21 chusteczki higieniczne (wagon = 10 małych opakowań) 1 

22 chusteczki nawilżone  2 

23 podpaski (cienkie, ze skrzydełkami) 1 

24 mydło w kostce 2 

25 szczoteczka do zębów 2 

26 pasta do zębów 1 

27 żel pod prysznic (zapach uniwersalny, max. 500 ml) 1 

28 szampon (zapach uniwersalny, max. 500 ml) 1 

29 plaster z opatrunkiem do cięcia na tkaninie (1 metr) 2 

30 woda utleniona (100 g) 2 

31 grzebień/szczotka do włosów 1 

32 żel antybakteryjny (max. 100 ml) 2 

33 świeca (300 g) 5 

34 zapałki (pudełko) 5 

 

Jeśli po zapakowaniu wszystkich produktów w kartonie pozostaje miejsce, a waga paczki nie 

przekracza 18 kg, można do niej dołożyć większą liczbę artykułów z listy albo mleko modyfikowane 

dla niemowląt (zachowując limit objętości i wagi paczki). 


