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Społeczne w Wyszynie już po raz kolejny
włączyło się w ogólnopolską akcję „Szlachetna
Paczka”- polega ona na przygotowywaniu
prezentów dla wybranej wcześniej przez siebie
rodziny. Darczyńca poznaje wszystkie potrzeby osób, którym pomaga, jednak
rodzina nadal pozostaje anonimowa, a zna ją jedynie jej wolontariusz.
Do akcji przystąpili uczniowie i nauczyciele, którzy zbierali i przekazali
wspaniałe dary: artykuły żywnościowe, środki czystości, odzież, ręczniki,
pościel, przybory szkolne i zabawki. Wspólnymi siłami udało nam się
przygotować 17 paczek, które w dniu 13 grudnia zostały dostarczone do
magazynu w Turku a następnie wolontariusze przekazali je wybranej rodzinie.
Dzięki udziałowi w akcji „Szlachetna Paczka” wybrana rodzina otrzymała
niezapomniany prezent świąteczny, który sprawił jej wielką radość i był dla nich
dużą pomocą w trudnej sytuacji finansowej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za wkład finansowy, okazane serce
i zaangażowanie.

Poniżej przedstawiamy relacje z wręczenia paczek przez wolontariuszy.
Drogi Darczyńco,
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Miłość wyraża się w trafionym prezencie, który nie jest banalnym podarkiem, ale strzałem
prosto w serce. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś trafi w nasze marzenia, zwłaszcza
kiedy wydają się nierealne.
Cieszymy się, że uczestniczyłeś w radości obdarowanej rodziny podczas dostarczenia
paczki.

Wolontariusz, który opiekował się rodziną (oznaczonej numerem WLP-771-404354), chciał
przekazać kilka słów od siebie.
Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki.
Obecna przy rozpakowywaniu była Pani Kasia. Jej uśmiech nie schodził z twarzy nie umiała
ukryć wzruszenia. Ilość paczek strasznie ją zaskoczyła. Zatykało ją i nie mogła mówić
otwierając poszczególne paczki. Mówiła: ,,jeszcze są dobrzy ludzie na tym świecie".
Dostrzegła żywność, chemię, ubrania dla córki, dla siebie, dla taty. Zauważyła kosmetyki
dla każdego z nich. W między czasie dotarła do domu córka i bez rozbierania się z kurtki...
jak małe dziecko rzuciła się do rozpakowywania prezentów. Najbardziej cieszyła się z butów
i kurtki, o takich marzyłam" cały czas to powtarzała. Na pewno wszystkie te rzeczy pomogą
odciążyć i tak niewielki budżet domowy. Żywność, chemia, ubrania dla córki to coś co
najbardziej ucieszyło wszystkich.
Co chce Państwu przekazać wolontariusz:
W imieniu Wolontariuszy Szlachetnej Paczki jak i własnym, pragnę Państwu podziękować
za włączenie się do projektu, za okazane wsparcie rodzinie. Widząc państwa zaangażowanie
w tworzeniu paczki zostaliśmy podwójnie obdarowani. Państwa ofiarność i dobro umocniło
w nas wszystkich wiarę w ludzi, w ich dobroć i bezinteresowność. Za to wszystko jeszcze raz
bardzo dziękujemy! :D Chcielibyśmy złożyć na Państwa ręce życzenia Szczęśliwych i
Spokojnych Świąt Bożego.
Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina:
Dziękujemy za dobre serce, uśmiech i spełnione marzenia. Dzięki takim ludziom świat się
zmienia. Dziękujemy z całego serca za okazaną pomoc i wsparcie dla naszej rodziny.

Darul Lilla

