Możesz pomóc w akcji „Paczka na święta”
Wpisany przez Administrator
poniedziałek, 19 grudnia 2011 23:50

Możesz pomóc w akcji „Paczka na święta”
Zbliża się finał akcji „Paczka na święta”, w której obdarowanych zostanie ponad
siedemdziesiąt rodzin z Oświęcimia i okolic. Wolontariusze starają się, by oprócz nich
darczyńcami stali się inni ludzie, grupy, instytucje.
Na swojego darczyńcę nadal czeka 6 rodzin. Nie trzeba spełniać wszystkich potrzeb rodziny
przygotowując paczkę. Wiadomo, że każdy ma marzenia i dlatego wolontariusze pytali o nie
rodziny, które odwiedzali i opisali je w internetowej bazie danych. Oczekujący na pomoc liczą
głównie na żywność i środki czystości. Jeśli do tego jeszcze uda się im otrzymać ciepłą odzież,
buty czy pościel to będzie dla nich bardzo wiele, jednak nie jest to konieczne jeśli potencjalny
darczyńca nie może ich ofiarować. Sprzęty, których brakuje lub które się im zepsuły czy zużyły
albo te, o których marzą dzieci czy młodzież tak samo jak ich rówieśnicy to będzie wielki dar,
ale też nie jest to wymóg konieczny, by zostać darczyńcą dla rodziny.
Wystarczy wejść na stronę www.konarski.edu.pl i kliknąć w banner „Wybierz rodzinę”, by
zobaczyć komu jeszcze warto pomóc.
W tym roku dokonaliśmy większej selekcji rodzin. Część z nich nie została wpisana do bazy,
bo polepszyła im się sytuacja materialno-bytowa, część była bardzo roszczeniowa i dlatego
musieliśmy odmówić im pomocy, by udzielić jej tym, którzy potrzebują jej bardziej, a nie
potrafią się dopominać o swoje. Poza tym jest kryzys, to też jest odczuwalne dla wszystkich,
więc liczyliśmy się z tym, że może być mniej darczyńców- informuje Małgorzata Kolasa.
Część rodzin, które ankietowali wolontariusze oceniliśmy, że potrzebują pomocy w drugiej
kolejności np. tylko żywności i środków czystości. Mamy nadzieję obdarować ich po zbiórkach
tych artykułów, które odbędą się w sklepach w dniach finału czyli 16 i 17 grudnia. Wówczas
Dziecięca Sekcja Ratownicza „Ośmiorniczki” oraz dzieci i wolontariusze z Akademii Przyszłości
będą zbierać te artykuły w sklepie Carrefour w Galerii „Niwa” oraz w obu sklepach sieci LIDL.
Liczymy na to, że uda się nam zebrać jak najwięcej towarów, z których utworzymy paczki i
rozwieziemy do potrzebujących wsparcia. – opowiada Justyna Mroczek.
Finał akcji „Paczka na święta” tuż tuż. My tam będziemy – a Ty?
Możesz jeszcze zostać darczyńcą dla jednej z rodzin lub kierowcą rozwożącym z
wolontariuszami paczki do tych, którzy na nie czekają. Możesz w godzinach od 16.00 do 20.00
w piątek oraz od 9.00 do 12.00 w sobotę wrzucić coś do koszyka w sklepie, by wspomóc
potrzebujących.
Wszyscy z wielką niecierpliwością i radością oczekujemy Darczyńców w magazynie
i Sali gościnnej przy sali gimnastycznej Liceum Konarskiego w Oświęcimiu
w piątek 16 grudnia 2011 r. od 15.00 do 20.00,
a także w sobotę 17 grudnia 2011 r. od 9.00 do12.00.
Razem obdarzymy potrzebujących pomocy wszelkimi dobrami, ciepłem i nadzieją
na lepsze jutro!
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