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WIEŚCI GMINNE

Szlachetna Paczka

Zbiórka zużytych

w Pomiechówku

BATERII

Co roku w akcji charytatywnej
Szlachetna Paczka udział bierze około
5 tysięcy wolontariuszy. To zazwyczaj
młodzi ludzie, którzy swój wolny czas
i dobrą energię poświęcają, aby pomóc
potrzebującym. W tym roku do grona
Bohaterów – wolontariuszy Szlachetnej
Paczki – dołączyli także
pomiechowianie.
Działalność Szlachetnej Paczki zaczyna się
już w czasie wakacji. Wówczas startuje
rekrutacja na koordynatorów wojewódzkich, liderów rejonów, wolontariuszy.
Zgłosić się może każdy, kto swoją dobrą
wolę i wolny czas chce ofiarować ludziom potrzebującym. Praca wygląda następująco: koordynatorzy wyznaczają liderom termin utworzenia zespołów w mniejszych miastach czy dzielnicach dużych metropolii. Ci organizują dla wolontariuszy
szkolenia i z zapałem ruszają do pracy!
Parami wolontariusze odwiedzają najbiedniejsze rodziny. Rozmawiają na temat ich
trudnej sytuacji, notują co jest najpotrzebniejsze, pytają o najskrytsze marzenia.
Wszystkie informacje zamieszczają w ankietach, które – bez danych osobowych
oraz adresowych – trafiają do internetowej
bazy Szlachetnej Paczki. Ta, umieszczona
na stronie akcji www.szlachetnapaczka.pl,
jest dostępna dla potencjalnych darczyńców.
Wszyscy dobrodzieje znajdują na stronie akcji listę rodzin ze swojego województwa. Czytają ich opisy, zapoznają się
z ich potrzebami i wybierają jedną rodzinę. Mając spis niezbędnych rzeczy, idą
na zakupy.
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Wójt Gminy Pomiechówek informuje,
że na terenie gminy Pomiechówek
prowadzona jest bezpłatna zbiórka
zużytych baterii.

Odpady można dostarczać
do następujących punktów:
Czasami rodziny potrzebują też sprzętu AGD takiego jak czajnik czy lodówka.
Produkty pakuje się w duże kartony i w finałowy weekend zawozi do magazynu z danego rejonu np. Bielan czy Pragi Południe. Tam wolontariusze odbierają paczki,
a następnie przekazują je do rodzin, których radość jest niewyobrażalna. Oprócz
uśmiechu dzieci, łez dorosłych pojawia
się niezwykle ciepła, rodzinna atmosfera.
Jest ona nie tylko zwiastunem nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, ale
przede wszystkim dowodem na to, że odrobina ludzkiej życzliwości może zdziałać cuda.
Jak można teraz pomóc?
•
Pomóż nam zorganizować SZLACHETNĄ PACZKĘ wspierając ją finansowo. Dzięki Tobie zaangażujemy jeszcze
większą liczbę wolontariuszy i dotrzemy
z konkretną i mądrą pomocą do jeszcze
większej liczby rodzin dotkniętych biedą
w całej Polsce. Dokonaj wpłaty – poprzez
przelew on-line lub tradycyjnie.
•
Możesz pomóc, wysyłając SMSa o treści PACZKA na nr 72510. Zachęć do wysyłania SMSów swoją rodzinę i znajomych. Koszt SMSa to 2,44 zł (z VAT).
•
Wspieraj regularnie SZLACHETNĄ
PACZKĘ i inne programy pomocowe
Stowarzyszenia WIOSNA. Wraz z nami
współtwórz mądrą pomoc! Już dziś dołącz do Klubu WIP – Wiosennej Indywidualnej Pomocy!
•
Pamiętaj o 1% podatku na WIOSNĘ
– organizatora SZLACHETNEJ PACZKI. Twoje wsparcie pomoże nam rozszerzyć skalę działania i dotrzeć do jeszcze
większej liczby potrzebujących!
•
Każde wsparcie ma znaczenie – każda złotówka zainwestowana w SZLACHETNĄ PACZKĘ pomnaża się w dobro, nadzieję i realną pomoc!
Monika J. Chojnacka; Red.

1. Szkoła Podstawowa
im. Gen. W. Thomme’e w Pomiechówku
Brody-Parcele, ul. Nasielska 3
05-180 Pomiechówek
2. Gimnazjum w Pomiechówku
im. Sławoja Składkowskiego
Brody-Parcele, ul. Nasielska 3
05-180 Pomiechówek
3. Gminne Przedszkole w Pomiechówku
Brody-Parcele
ul. Nasielska 3
05-180 Pomiechówek
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza
Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych
Goławice Pierwsze 11a
05-180 Pomiechówek
5. Szkoła Podstawowa
w Starym Orzechowie
Stare Orzechowo 45
05-180 Pomiechówek
6. Gminny Ośrodek Kultury
w Pomiechówku
ul. Jana Kilińskiego 1
05-180 Pomiechówek
7. Urząd Gminy Pomiechówek
Brody-Parcele, ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechówek
8. Komunalny Zakład Budżetowy
Brody-Parcele, ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek
9. Środowiskowe Ognisko
Wychowawcze "POD PARASOLEM"
Szczypiorno
05-180 Pomiechówek
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