Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy!
Sz lachetna Pacz ka to jed na z największ ych i najb ard z iej ro z b ud o wanych akcji
charytatywnych w Po lsce, łącz ąca z e so b ą d arcz yńcó w i o so b y b ęd ące w p o trz eb ie.
Akcja ro z p o cz ęła w 2 0 0 1 ro ku, w g rud niu b r. b ęd z ie miała swo ją XX ed ycję, d o któ rej
właśnie ro z p o cz ął się nab ó r wo lo ntariusz y.

Od samego początku założeniem Szlachetnej Paczki byłą pomoc
rodzinom w potrzebie. Organizatorzy akcji zakładają, że pomoc
jakiej udzielają ludziom, ma być nie tylko doraźnym wsparciem,
Szlachetna Paczka ma bowiem pełnić rolę długofalowej pomocy,
dzięki której rodziny nauczą się radzić sobie z życiowymi
przeciwnościami losu. Jest to możliwe dzięki połączeniu darczyńców
chcących wesprzeć akcję, z wolontariuszami którzy pracują z
rodzinami.
Akcja z każdym rokiem rośnie w siłę
Wszystko nie byłoby to możliwe, gdyby nie liczna grupa
wolontariuszy, która każdego roku wspiera tę inicjatywę na terenie
całego kraju. Organizatorzy kolejnej edycji wydarzenia chcąc
zadbać o to, aby zakończyło się ono sukcesem, właśnie rozpoczęli
poszukiwania wolontariuszy oraz liderów na rok 2020.
Justyna Lewkowicz, koordynator Szlachetnej Paczki w
województwie podlaskim, w rozmowie telefonicznej z Wrotami
Podlasia zachęca do wolontariatu.
- W tym roku założyliśmy sobie, że do pomocy wszystkim rodzinom
w regionie będziemy potrzebowali 26 liderów i 400 wolontariuszy.
Szczególnie zależy nam na osobach z mniejszych miejscowości,
które znają specyfikę i problemy danego regonu i mieszkających
tam ludzi. Aby się zgłosić wystarczy wejść na naszą stronę
internetową i wypełnić odpowiedni formularz. Może to zrobić każdy
kto skończył 18 lat lub ma lat 16 i pisemną zgodę rodzica.

kto skończył 18 lat lub ma lat 16 i pisemną zgodę rodzica.
Szlachetna Paczka już od wielu lat, wraz z rozwojem projektu w
różnych kierunkach, poszukuje osób nie tylko wolontariuszy, ale
także fachowców z różnych branż. Dzięki pomocy takich ludzi, akcja
z roku na rok rośnie w siłę, a jej działanie nie kończy się wraz z
wręczeniem paczek poszczególnym rodzinom.
- Stosunkowo niewielu ludzi wie, że oprócz pomocy z której wszyscy
nas kojarzą, robimy znacznie więcej. W tych trudnych czasach
pomagamy osobom starszym, ale też ludziom, którzy znaleźli się po
raz pierwszy w życiu w niespodziewanie trudnej sytuacji. Do tego
też uruchomiliśmy program Paczka Plus który zakłada pomoc
prawników i lekarzy – mówi Justyna Lewkowicz.
Szkolenia i rekrutacja online
Organizatorzy akcji zmuszeni do działania w tych trudnych czasach,
postanowili wdrożyć nowe rozwiązania w postaci rekrutacji oraz
szkoleń wolontariuszy i liderów w dużej mierze w formie online. Z
powodu pandemii, w tym roku proces odwiedzania poszczególnych
rodzin rozpocznie się też z wyprzedzeniem, aby mieć pewność, że
potrzebna pomoc dotrze do wszystkich potrzebujących.
W 2019 roku wsparcie otrzymało ponad 14 tysięcy rodzin, na łączną
kwotę prawie 46 milionów złotych. Akcja połączyła ze sobą 620
tysięcy ludzi, dzięki czemu udało się stworzyć paczki o średniej
wartości prawie 3 200 zł. W województwie podlaskim pomoc
otrzymało 519 rodzin.
Szczegóły akcji - link do strony Szlachetnej Paczki.
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