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… był WEEKEND CUDÓW jak o nim mówią wolontariusze Szlachetnej Paczki.
W ciągu jednego weekendu milion osób wymienia się rzeczami i całą siłą
życzliwości. W tym roku dokładnie WSZYSTKIE rodziny włączone w tym roku
do SZLACHETNEJ PACZKI przez wolontariuszy znalazły swoich darczyńców.
A to znaczy, że każda z ponad 20 tysięcy paczkowych rodzin otrzymała
mądrą pomoc. Mądra pomoc to taka, która sprawia, że ludzie sami sobie
poradzą w życiu.
Rodziny uczniów NSP „Klucz” objęły taką pomocą inną rodzinę RODZINĘ W POTRZEBIE. Rodzicielskie „Trójki Klasowe” sprawnie podzieliły
między siebie zadania. Skutek był taki…

Na zdjęciu nie ma największych „paczek” : mebli i zmywarki.
Największe podziękowania należą się p. Joannie Friedrichsen, która
koordynowała ten projekt społeczny na terenie NSP „Klucz”.
Wiele osób z naszej szkoły przejęło się mottem Szlachetnej Paczki –
LUBIĘ LUDZI i dowiodło , że tak jest w istocie. Spełniła się jeszcze jedna misja
Szlachetnej Paczki : wszyscy otrzymaliśmy pomoc w rozwoju – zarówno
RODZINA W POTRZEBIE jak i wolontariusze oraz darczyńcy.
Wszystkim serdecznie dziękujemy!
A na przyszłość … poniższa PIGUŁKA….agamy

biedzie roszczeniowej.
Szukamy ludzi, których dotknął los, jest im ciężko. Chcą jednak
w potrzebie w ciągu pierwszego roku od momentu,

SZLACHETNA
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1Nie pomagamy biedzie roszczeniowej. Nie pomagamy tylko dlatego,
że ktoś krzyczy.
2Pomagamy mądrze. Mądra pomoc to taka, dzięki której ludzie sami
radzą sobie w życiu. Głupia prowadzi do tego, że ludziom się nie
chce.
3Nie może być tak, że im więcej pomocy, tym więcej
potrzebujących. Chcemy, aby wszyscy sobie radzili w życiu.
4Mentalność wędkarza. Mówi się, że nie ryba, ale wędka. Ale jeśli
ktoś nie ma mentalności wędkarza, to sprzeda wędkę i kupi ryby.
Jeśli ktoś ma mentalność wędkarza, to weźmie kij i złowi
rybę. Zawsze sobie poradzi w życiu.
5Wszystkie projekty SZLACHETNEJ PACZKI oparte są na pracy na
mentalności. To jest zmiana trwała. Chcemy, aby ludzie sami radzili
sobie w życiu.
6Chcemy Polaków uczyć jak zarabiać więcej. Jeśli wszyscy będą
dobrze zarabiali, nie będzie biedy. To jest nasz ideał.
7Lubię ludzi. Nie mówimy o tym, co czujemy. Wydobywamy z ludzi
to, co mają w sobie najpiękniejsze.
Naszą misją jest służyć ludziom w ich rozwoju: ubogim,
wolontariuszom i darczyńcom.
Koniecznie przeczytajcie o paczce … www.szlachetnapaczka.pl/o-paczce

