Zgodnie z tradycją, wielkie otwarcia trzeba należycie celebrować. A jeśli sprawa jest
naprawdę ważna i chcemy koniecznie poinformować o tym innych niezbędny jest Happening!
W związku z otwarciem bazy Szlachetnej Paczki 21 listopada, dzień ten został hucznie i „na
czerwono” uczczony w Turku. Grupa „paczkowych” WOLONTARIUSZY i
DOBROCZYŃCÓW ruszyła z Centrum Wolontariatu, aby w samo południe w Rynku ogłosić
wielkie otwarcie. Paczka zawitała do Turku po raz szósty, jednak nie zabrakło osób, które nie
słyszały wcześniej o akcji i z zaangażowaniem słuchały wolontariuszy.
Na Placu Wojska Polskiego o godz. 12.00 było SZLACHETNIE, ENERGICZNIE,
CZERWONO, BALONOWO.....ORAZ DESZCZOWO ALE Z UŚMIECHAMI NA
TWARZY
Wolontariusze zachęcali ludzi pozytywnie zakręconych do mądrego pomagania, rozdając
ulotki i informując co jest głównym założeniem SZLACHETNEJ PACZKI. Wśród
mieszkańców naszego miasta mimo deszczowej pogody było widać zadowolenie i uśmiechy
na twarzy małych dzieci, znaczyło to akceptację i zrozumienie przeprowadzonego
happeningu, podczas którego było wiele obietnic wsparcia. Na happening dotarł także
wiceburmistrz Miasta Turku Jerzy Kurzawa. Z zainteresowaniem wypytywał o przebieg akcji
w tym roku, ile rodzin zamieściliśmy w bazie i jak zapowiada się kampania darczyńców.
Burmistrz wspiera działania wolontariatu w mieście, czemu dał wyraz odpowiadając na nasze
zaproszenie i dołączając do Happeningu. To dało nam dodatkową motywację, pokazało, że
nie tylko zwykli mieszkańcy miasta, ale i pełniący ważne funkcje chcą pomóc potrzebującym.
Turkowianie (i nie tylko!) w tamtym roku nie zawiedli. Obiecali zajrzeć na stronę, zebrać
znajomych lub rodzinę i tak zrobili – w ten sposób obdarowali w 2014 r. - 41 rodzin. W tym
roku mimo, że zadanie trudniejsze, bo w bazie jest 59 rodzin to wiemy już, że 19 rodzin
wolontariusze nie włączyli do projektu, tak więc 40 rodzin czeka na wspaniałych
darczyńców…….. W końcu nic nie sprawia tyle radości jak uszczęśliwianie innego
człowieka.
A jeśli i Ty chcesz się przyłączyć do akcji i zrobić komuś niesamowity prezent na święta
wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl ….. Tam też można zostać DARCZYŃCĄ,
klikając na ikonę "wybierz rodzinę". Wystarczy poszukać województwa wielkopolskiego i
najbliższego sobie magazynu, np. Turek, wybrać jedną z potrzebujących rodzinę i
przygotować dla niej wyjątkową paczkę na Boże Narodzenie – paczkę można zrobić wspólnie
z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi z pracy. Wolontariusz skontaktuje się z Tobą, aby pomóc
Ci z wszelkimi wątpliwościami. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!
12 - 13 grudnia FINAŁ – weekend paczkowych cudów. W całej Polsce w magazynach
SZLACHETNEJ PACZKI spotykają się wolontariusze i darczyńcy. Wolontariusze zawożą
paczki przygotowane przez darczyńców do potrzebujących. Paczki są odpowiedzią na
konkretne potrzeby rodzin.
Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji ludzi dobrego serca, bo jak powiedział Jan Paweł II
...."Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli
się z innymi".

