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Zosta? wolontariuszem Szlachetnej Paczki
Bez Ciebie im nie pomo?emy. Szlachetna Paczka pilnie poszukuje wolontariuszy! Brakuje 8
tys. osób.
Je?eli nie uda si? zrekrutowa? brakuj?cej liczby blisko 8 tysi?cy wolontariuszy, skala
pomocy w Paczce b?dzie w tym roku zdecydowanie mniejsza. To ju? ostatni moment, by si?
zg?osi?. Mo?na to zrobi? za po?rednictwem strony www.superw.pl.
– Pani Sylwia wraz z m??em bardzo cieszy?a si? na wie?? o tym, ?e ju? nied?ugo na ?wiat
przyjdzie ich wymarzona córeczka. Gdy Zosia si? urodzi?a okaza?o si?, ?e b?dzie dziewczynk?
z niepe?nosprawno?ci? intelektualn?. Po kilku miesi?cach m?? pani Sylwii odszed?. Kobieta
zosta?a bez ?rodków do ?ycia, ze z?amanym sercem. Gdy po jakim? czasie stan??a na nogi
i znalaz?a prac?, przysz?a pandemia. Najpierw zmniejszono pani Sylwii etat, a w ko?cu zwolniono
j? z pracy. Kobieta nie ma nikogo, kto móg?by jej pomóc – mówi Joanna Sadzik. – Takich osób s?
tysi?ce, docieraj? do nich wolontariusze Szlachetnej Paczki. Bez Ciebie nie b?dziemy mogli
pomóc.
Bez wolontariuszy nie poznamy kolejnych historii, nie dotrzemy ze wsparciem. Bez Ciebie
im nie pomo?emy. Wejd? na www.superw.pl i zg?o? si? do wolontariatu. To ju? ostatni
moment.
Bez wolontariuszy skala pomocy b?dzie w tym roku mniejsza
Dzieci, które w siebie nie wierz?, wchodz? w nowy rok szkolny z dodatkowym baga?em trudnych
emocji po miesi?cach nauki zdalnej. Rodziny nie wiedz?, czy uda im si? przetrwa? zim?, kiedy
pieni?dzy nie wystarcza nawet na jedzenie, nie mówi?c o od?o?eniu na opa?. W?a?nie takie osoby
chce obj?? wsparciem Szlachetna Paczka i Akademia Przysz?o?ci.
Z obecn? liczb? wolontariuszy Szlachetna Paczka mo?e dotrze? jedynie do 8 tys. rodzin,
to o 60% mniej ni? w poprzednim roku. Skala pomocy mo?e by? w tym roku zdecydowanie
mniejsza tak?e w Akademii Przysz?o?ci. Je?eli nie uda si? zrekrutowa? brakuj?cej liczby
wolontariuszy, wsparciem zostanie obj?tych o 1600 mniej dzieci w porównaniu do poprzedniej
edycji.
Nie
pozwól,
by
najbardziej
potrzebuj?cy
zostali
bez
pomocy.
Wejd?
na www.superw.pl i do??cz do wolontariatu w Szlachetnej Paczce lub Akademii Przysz?o?ci.
Kryzys dobroczynno?ci?
Dobroczynno?? mo?e znale?? si? w kryzysie – taki wniosek p?ynie z nowego Raportu
o Oboj?tnieniu przygotowanego przez Szlachetn? Paczk?. Ponad 40% organizacji
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spo?ecznych zawiesi?o swoje dzia?ania sprzed pandemii. W wielu z nich brakuje
wolontariuszy. Szycie maseczek, robienie zakupów seniorom, rozwo?enie obiadów medykom,
wyprowadzanie psów s?siadom – na pocz?tku pandemii wielu z nas przej??o si? losem
potrzebuj?cych. To by? nasz zryw, narodowe powstanie przeciw l?kowi i bierno?ci. Jak ka?dy zryw
i ten by? jednak krótkotrwa?y. Przez zm?czenie, niepewno??, ograniczony czas czy fundusze
Polacy oboj?tniej? na potrzeby najs?abszych.
Osób potrzebuj?cych nowej nadziei s? tysi?ce. To pani Agnieszki, której m?? w maju 2021 roku
zgin?? w wypadku. Zosta?a sama – z dwiema córeczkami na utrzymaniu, bez ?rodków do ?ycia.
To pan Zdzis?aw, który przez pandemi? i niepe?nosprawno?? nie mo?e znale?? pracy. To Kacper,
który chcia?by, ?eby rodzice byli z niego dumni, ale odk?d wzi?li rozwód, trudno mu skupi? si?
na czymkolwiek. Takich osób jak pani Agnieszka, pan Zdzis?aw czy Kacper s? tysi?ce, natomiast
przez pandemi? wiele organizacji ograniczy?o swoj? dzia?alno??. Je?eli my nie pomo?emy
najbardziej potrzebuj?cym rodzinom i dzieciom, mog? zosta? ze swoimi trudno?ciami
zupe?nie same.
Jak zosta? wolontariuszem?
Bez wolontariuszy m?dra pomoc nie jest mo?liwa. To oni docieraj? do rodzin zg?oszonych
do Szlachetnej Paczki, poznaj? bli?ej ich historie, po?rednicz? w przekazywaniu paczek, a co
najwa?niejsze – daj? nadziej? i impuls do wyj?cia z trudnej sytuacji. To oni spotykaj? si? z dzie?mi
z Akademii Przysz?o?ci, pomagaj?c im odkry? mocne strony i zbudowa? poczucie w?asnej
warto?ci. Ka?dy wolontariusz ma realny wp?yw na ?ycie konkretnych osób z najbli?szej okolicy.
Zostaj?c wolontariuszem, mo?esz zmieni? ich historie, przywróci? si?? i godno??, odnale?? rado??
czy pewno?? siebie. Ka?dy wolontariusz Paczki to szansa za zmian? w ?yciu 2-3 rodzin
w potrzebie. Ka?dy wolontariusz Akademii to szansa na to, by jedno konkretne dziecko odzyska?o
wiar? we w?asne mo?liwo?ci.
Potrzebni s? wolontariusze, którzy dzia?aj? w ca?ej Polsce – w du?ych i ?rednich miastach,
w ma?ych miejscowo?ciach, na wsi. Wsz?dzie tam, gdzie pomoc jest niezb?dna. Wystarczy
wej?? na stron? www.superw.pl i wype?ni? krótki formularz zg?oszeniowy. Wolontariuszem
mo?e zosta? ka?dy i z powiedzeniem ??czy? pomoc potrzebuj?cym z nauk?, prac? i obowi?zkami
codzienno?ci.
Pilnie poszukujemy blisko 10 tys. wolontariuszy Paczki i Akademii z ca?ej Polski. Bez nich,
bez Ciebie, nie pomo?emy tysi?com rodzin i dzieci. Wejd? na www.superw.pl i do??cz
do wolontariatu.Liczy si? ka?de zg?oszenie, nie czekaj!
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