
Paczka dla Ukrainy 

 

„Ruszyła akcja Paczka dla Ukrainy 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 gotowej paczki przez polskie rodziny, wspólnoty parafialne, Szkolne 

Koła Caritas dla rodzin na Ukrainie, bądź przekazywane na miejscu uchodźcom 

z Ukrainy, którzy nie posiadają środków do życia.  

Paczkę należy przygotować według konkretnej listy 34 produktów. Prosimy o 

zakupienie wyłącznie wskazanych produktów, umieszczenie ich w kartonowym 

pudle o wymiarach: szerokość 53 cm x głębokość 40 cm x wysokość 26 cm. Masa 

paczki powinna wynosić max. 16-18 kg. Do paczki wkładamy również list 

napisany po ukraińsku, którego treść jest również do pobrania ze strony 

internetowej Caritas. Kartony powinny być wytrzymałe i zamykane od góry. 

Prosimy o niezaklejanie zamknięcia. Gotowe kartony przekazujemy do parafii – 

salka katechetyczna. Prosimy, aby wśród parafian znaleźli się wolontariusze, 

którzy własnym transportem przewiozą zebrane paczki do najbliższego ośrodka 

naszej diecezjalnej Caritas. W tej sprawie prosimy kontaktować się z kancelarią 

parafialną pod numerem  324300011 

  
Proponowane produktu do umieszczenia w gotowej paczce  

 Waga zapakowanych towarów nie powinna przekroczyć 18 kg!  
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Nazwa produktu 

Sugerowana 
ilość 

opakowań 

waga jednostkowa 
(kg) 

Waga  (kg) 

1 makaron 1 0,5 0,5 

2 ryż/kasza 2 0,4 0,8 

3 cukier 1 1 1 

4 konserwy/puszki mięsne/pasztet 3 0,3 0,9 

5 herbata (40 torebek) 1 0,05 0,05 

6 pieczywo chrupkie 2 0,2 0,4 

7 mleko UHT 2 1 2 

8 zupy Instant 4 0,07 0,28 

9 owsianki instant 4 0,03 0,12 

10 orzechy/bakalie 2 0,2 0,4 

11 batony energetyczne/owsiane 4 0,04 0,16 

12 paluszki,krakersy 2 0,1 0,2 



13 dania gotowe o długim terminie 2 0,8 1,6 

14 kaszki dla dzieci 2 0,2 0,4 

15 słoiczki dla dzieci 4 0,125 0,5 

16 
soczki dla dzieci (w opakowaniu 
plastikowym) 

2 
0,33 0,66 

17 musy owocowe  2 0,12 0,24 

18 biszkopty 1 0,12 0,12 

19 szampon i żel pod prysznic 2 w 1 dla dzieci 1 0,5 0,5 

20 papier toaletowy 1 0,8 0,8 

21 chusteczki higieniczne (wagon) 1 0,3 0,3 

22 chusteczki nawilżone 2 0,4 0,8 

23 podpaski 1 0,04 0,04 

24 mydło w kostce 2 0,09 0,18 

25 szczoteczki do zębów 2 0,01 0,02 

26 pasta do zębów 1 0,1 0,1 

27 żel pod prysznic (zapach uniwersalny) 1 0,5 0,5 

28 szampon (unisex) 1 0,4 0,4 

29 plastry z opatrunkiem do cięcia 2 0,02 0,04 

30 woda utleniona 2 0,1 0,2 

31 grzebień/szczotka do włosów 1 0,01 0,01 

32 żel antybaktryjny 2 0,1 0,2 

33 świeca 5 0,3 1,5 

34 zapałki 5 0,05 0,25 

  RAZEM     16,17 

 

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi projektu Paczka dla Ukrainy 

przesyłam wyjaśnienia dotyczące dwóch kwestii: 

- rozmiary pudeł: 53 cm x 40 cm x 26 cm zostały podane przez Caritas Polska. 

Zdaję sobie sprawę, że na rynku trudno znaleźć tego rodzaju rozmiar. Dlatego 

dopuszczamy inne rozmiary, zbliżone do podanych przez Caritas Polska. 

Ważne, by zgadzała się ilość i masa produktów.  

- czas trwania projektu na razie jest kwestią otwartą. Nie znamy skali potrzeb, 

które wciąż się zmieniają i narastają.  

Caritas Polska prosi aby do paczki dołożyć środki przeciwbólowe typu 

IBUPROM, APAP, które można kupić w sklepie.  

 


