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SZLACHETNE PACZKI TRAFIŁY DO POTRZEBUJĄCYCH RODZIN

W dniach 9-10 grudnia br. odbył się finał akcji „Szlachetna Paczka”. W ten weekend Szlachetna Paczka
połączyła blisko milion Polaków, a wartość pomocy przekazanej w paczkach sięgnęła 54 milionów złotych.
Tym samym Paczka na dobre stała się tradycją przedświąteczną Polaków.
„Uważam, że nie może być tak, że czym więcej pomocy, tym więcej potrzebujących. Chcemy pomagać
tak, aby ludzie sami radzili sobie w życiu.– mówi ks. Jacek Stryczek, pomysłodawca akcji. „W Polsce nie
pyta się potrzebujących, czego potrzebują, a wolontariusze Paczki dociekają, poznają ludzi i ich marzenia,
a potem łączymy ich z tymi, którzy chcą pomagać i na te potrzeby odpowiadają. W ten sposób udaje nam
się budować szlachetną Polskę oraz łączyć biednych i bogatych” - dodaje ksiądz.
Do Szlachetnej Paczki rodziny nie mogą się zgłosić same. To działający lokalnie wolontariusze pozyskują
ich historie od instytucji i osób mających najlepsze rozeznanie w danym rejonie. Wolontariusze już od
września br. odwiedzali rodziny. Głównym kryterium jest to, czy kontakt z wolontariuszem i ewentualne
przyszłe wsparcie materialne mogą być dla rodziny impulsem do zmiany i trwałej poprawy sytuacji.
Szczególną uwagę wolontariusze zwracają na: historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji, dochód
przypadający na jednego członka rodziny oraz postawę, czyli to, czy rodzina podejmuje jakieś kroki, by
zmienić swoją sytuację. Poprzez rozmowę, a przede wszystkim otwartość członków rodziny, mogli lepiej
poznać ich sytuacje i skuteczniej odpowiedzieć na ich potrzeby. Do najczęściej przekazywanych przez
darczyńców darów w paczkach należały przede wszystkim żywność, środki czystości oraz odzież. Konkrety
materialne, na które odpowiedzieli darczyńcy, zawierały nie tylko potrzebne przedmioty. Ofiarowana
rodzinom pomoc miała dać im również wsparcie, nadzieję na lepsze jutro oraz impuls do zmiany własnej
sytuacji.
Tylko w tym roku w Gminie Siewierz pomoc otrzymało 14 rodzin żyjących w skrajnej biedzie. Oprócz
żywności oraz środków pierwszej potrzeby zostały podarowane m.in. meble kuchenne, lodówka, piec, dwie
kuchenki, wersalka oraz wózek inwalidzki a także kilka ton węgla. Łącznie połączono poprzez paczki
ponad 200 osób - darczyńców i potrzebujących. W tym roku jedna rodzina z Gminy Siewierz dostała
paczkę ufundowaną przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Siewierz. 20 paczek wypełnionych zostało
artykułami żywnościowymi, środkami czystości oraz ubraniami. Zostały również spełnione marzenia
rodziny – zakup nowego radia oraz ciepły koc. Udział w akcji oddziałuje również pozytywnie na samych
wolontariuszy. „Nie do opisania jest chwila wręczenia paczek przez wolontariuszy dla rodzin. Każdy kto
zaangażował się w Szlachetną Paczkę przekroczył samego siebie i mógł poczuć się wyjątkowo, niosąc
innym radość i łącząc świat biedny z bogatym.” - mówi Agnieszka Góra, koordynator akcji w Gminie
Siewierz. „Jako Lider Szlachetnej Paczki dziękuję przede wszystkim wolontariuszom oraz strażakom z OSP
Siewierz, OSP Dziewki oraz OSP Żelisławice którzy przez całe dnie uczestniczyli z wolontariuszami w akcji
oraz dzielnie wnosili ciężkie paczki do domów rodzin. Dziękuję władzom samorządowym za udostępnienie
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu oraz ufundowanie koszulek dla wolontariuszy. Dziękuję
również darczyńcom za gest wzięcia odpowiedzialności za los ludzi, którzy na co dzień zmagają się z
trudem, aby mogli się podnieść. „Dzięki Wam w naszej gminie jest szlachetniej!” - dodaje.
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