Być Bohaterem i zmieniać świat na lepsze!
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Szlachetna Paczka to społeczna akcja pomocy potrzebującym. Inicjatywa Szlachetnej Paczki powstała w
2001 r. by inspirować ludzi do autentycznego zaangażowania na rzecz innych, do skutecznej współpracy,
do czerpania radości z pomagania. Wolontariusze docierają do rodzin w najtrudniejszej sytuacji
materialnej i przeprowadzają wywiady środowiskowe, weryﬁkując ich potrzeby. Dokonują starannej
selekcji, a następnie włączają do projektu tylko wybrane rodziny - te, co do których mają pewność, że
pomoc może być jednocześnie inspiracją do zmiany. Szlachetna Paczka ma bowiem stanowić nie tylko
konkretną pomoc materialną, ale przede wszystkim impuls do działania, co wielokrotnie akcentują
organizatorzy akcji.
Darczyńcą mógł zostać każdy, kto do 7 grudnia 2012 r. wybrał z bazy znajdującej się na stronie
www.szlachetnapaczka.pl jedną z włączonych do akcji potrzebujących rodzin. Baza zawiera dokładne
opisy sytuacji w każdej rodzinie wraz z listą ich potrzeb, które najczęściej dotyczą żywności i ubrań.
Organizatorzy zachęcali do tworzenia paczek wspólnie, np. w pracy.
Hasło tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki to Zostań Bohaterem i zmieniaj świat na lepsze! Jej ﬁnał odbył się 8 i 9 grudnia 2012 r. Jak czytamy na stronie
www.szlachetnapaczka.pl, w tym roku w akcję zaangażowało się 300 tysięcy osób. Pomoc dotarła do 13 230 rodzin w potrzebie - łącznie do ponad 55 tys. osób, a
wartość przekazanej pomocy materialnej to około 22,5 mln zł.
Do akcji przyłączyli się także pracownicy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Warszawie.
Dzięki ich szczodrości udało się bezpośrednio zebrać odpowiadające potrzebom wybranych rodzin dary oraz kwoty pieniężne, za które zakupiono te dary. Pracownicy
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zgromadzili dary dla rodziny z Warszawy, a Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wsparli rodzinę z
województwa lubelskiego. Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku pomogli natomiast jednej z 700 zgłoszonych do akcji potrzebujących
rodzin z województwa podlaskiego mieszkającej w Białymstoku.
Przekazano głównie wyszczególnione na listach prezentujących zapotrzebowania poszczególnych rodzin artykuły pierwszej potrzeby, takie jak: środki czystości,
kosmetyki, artykuły spożywcze, ręczniki, pościel, kołdry i poduszki, ubrania, w tym ciepłe kurtki i buty zimowe, oraz książki i artykuły szkolne. W paczkach znalazły się
również dodatkowe, niewymienione w kwestionariuszach świąteczne podarunki, takie jak zabawki dla dzieci, świeczki, serwetki, słodycze czy bakalie. W ramach jednej
Szlachetnej Paczki rodziny otrzymały po kilkanaście wypełnionych po brzegi kartonów.
O fakcie, iż akcja ta ma sens i wielką wartość świadczy list od wolontariuszki opiekującej się wybraną przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Warszawie rodziną: Wczoraj miałam możliwość uczestniczyć w chwili ściskającej za serce. Paczka powędrowała do rodziny, która ledwo wiąże koniec z końcem... Jednak
mimo trudów i znojów dnia codziennego Paczka wyzwoliła nadzieję. Nadzieję, że gdzieś w odległej Warszawie jest grupa ludzi, która włożyła serca w to, aby odmienić ich
święta! Aby zainspirować do zmian i pozwolić uwierzyć w cuda!
Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w akcji, którzy poświęcili czas i zaangażowali się w działania. Szczególne podziękowania kierujemy do koleżanek i kolegów,
którzy zmotywowali pozostałych, skoordynowali zbiórki, dokonali zakupów oraz spakowali i dostarczyli Szlachetne Paczki do magazynu. Zachęcamy do włączenia się w
akcję w przyszłym roku!
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