Szlachetna Paczka już po raz czwarty w
Sierpcu!
26 września 2015 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka
Sucharskiego odbyło się wdrożenie dla wolontariuszy Szlachetnej Paczki – tych
nowych (13 osób), a także weteranów (10 osób). Szkolenie dla nowych
uczestników poprowadził wolontariusz poprzednich edycji projektu i absolwent
szkoły – Kamil Frątczak.
Za wdrożenie Weteranów odpowiedzialny był ks. Dawid Witkowski. Obydwaj prowadzący pełnią
funkcje Asystentów ds. Wdrożeń.
Celem powyższej inicjatywy było zapoznanie wolontariuszy z ideą mądrej pomocy, a także
przygotowanie ich do poszczególnych zadań. Uczestnicy, podczas trwającego ponad osiem
godzin spotkania, zostali przeprowadzeni przez każdy etap projektu – począwszy od samego
hasła „Mądra pomoc”, przez rozmowy i kwalifikację rodzin, a skończywszy na wypełnianiu
dokumentów. Bardzo duży nacisk kładziono również na pracę zespołową. Wolontariusze w
grupach przygotowywali różnego rodzaju zadania dotyczące np. spotkania z paczkową
rodziną, kreowali idealnego SuperW, uczyli się wskazywać mechanizmy biedy czy zasoby
rodzin. Szkolenie było urozmaicone niezwykłymi historiami, anegdotami pochodzącymi nie
tylko z filmów czy wywiadów, ale także opowiadanymi przez samego Kamila. Jego trzyletnie
doświadczenie w Szlachetnej Paczce pozwoliło lepiej zrozumieć nowym wolontariuszom ideę
projektu. Uczestnicy zdali sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaka na nich
spoczywa w momencie podjęcia decyzji o włączeniu rodziny do projektu. Zarówno nowi
wolontariusze, jak i weterani dzięki wdrożeniu poczuli motywację, by inspirować ludzi do
stawania się bohaterami.
Wypowiedzi Wolontariuszy na temat wdrożenia:

„ Szkolenie bardzo mi się podobało. Dużo uczyliśmy się, zarówno teoretycznie, jak i
praktycznie. Wspólnymi siłami stworzyliśmy plakat idealnego wolontariusza Szlachetnej
Paczki. Zajęcia prowadzone przez Kamila były niezwykle ciekawe, nasz kolega tłumaczył w
oparciu o konkretne przykłady i swoje trzyletnie doświadczenie. Szkolenie przebiegło
sprawnie, rozwiało wiele moich obaw i odpowiedziało na nurtujące pytania. Czuję się
bardzo zmotywowana do działania” – Martyna Kosiorek (nowa Wolontariuszka).

„Szkolenie było dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Dzięki niemu stałam się bardziej
otwarta na potrzeby innych ludzi. Uświadomiłam sobie, że każdy, niezależnie od tego ile
posiada, jest wyjątkowy. Szkolenie jeszcze bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu, że
podjęta przeze mnie decyzja jest słuszna” – Patrycja Baranowska (nowa Wolontariuszka).

„Dzięki szkoleniu upewniłam się, że dołączenie do Szlachetnej Paczki było dobrą decyzją.
Kilka godzin spędzonych w sobotę w szkole nie okazało się takie straszne. Poznałam i
zintegrowałam się z innymi SuperW. Zaczynamy działać, trzymajcie za nas kciuki!” – Iga
Falkowska (nowa Wolontariuszka).
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