Zostań Aniołem Miłosierdzia
================================================================================================================================

Zapraszam Cię do jednego z moich światów. Sam wybierz kogo uszczęśliwisz.
Na terenie naszej Gminy Brody, są ludzie żyjący w radości. Są też tacy, którzy
do tej radości zdążają bardzo powoli. Są to dzieci, a czasami osoby
niepełnosprawne, których marzenia o szczęściu pod choinką, spełniają się
bardzo rzadko lub wcale. Nadal jednak wierzą w dobro. Świadczą o tym Ich
listy. I tu postanowiliśmy pomóc.
___________________________ ; ___________________________
Jak to zrobić?
Wybierz na naszej stronie internetowej List, który Cię poruszył lub uchwycił za
serce. Skontaktuj się z nami, podając numer wybranego przez Ciebie Listu
(numery są nadawane listom kolejno w miarę jak je otrzymujemy). Staramy się
zapewnić naszym milusińskim, maksimum komfortu i dyskrecji, stąd też Ich
listy, są aż tak szczere. Zrealizuj List tak jak potrafisz. Możesz zrobić to z
Przyjaciółmi lub sam. Można realizować cały List lub tylko jego część.
Jeśli pojawią się Anioły Miłosierdzia, które zechcą spełnić marzenia opisane w
dziecięcym liście, Zespół Obsługi Akcji, dostarczy paczkę do rodziny, a Anioł,
otrzyma od nas zdjęcie z dostarczenia paczki do Autora Listu. Każda rodzina
korzystająca z naszej Akcji i każdy List, ma przypisanego do siebie
Wolontariusza, który pilotuje i odpowiada za całość (tj. od napisania listu, do
dostarczenia paczki do Autora Listu). Obdarowany nie będzie wiedział, kto jest
jego Aniołem, a jedynie będzie mógł Mu podziękować - uśmiechem na zdjęciu.
Czas trwania Akcji
Coroczna. Rozpoczyna się 13 Listopada i trwa tak długo, dopokąd nie zniknie
symbol Świąt Bożego Narodzenia – ostatnia Świąteczna Choinka ;)
Każde dziecko, może tylko raz w roku napisać taki list. Piszą je więc bardzo
rozważnie (czasami nawet kilka dni).
Jeśli teraz czytasz te słowa, to znaczy, że została dana Ci możliwość

spełnienia dobra. Jeśli tak zdecydujesz, możesz nawet dzisiaj, zostać jednym
z Anonimowych Aniołów. Skorzystaj z tej szansy i już w 2015 roku, stań się dla
kogoś Anonimowym Aniołem Miłosierdzia. Za rok, możesz już nie otrzymać tej
szansy. Jeśli masz za co dziękować, możesz podziękować i w ten sposób.
Podziel się swoim szcześciem! Spraw, żeby Twoim szczęściem, mógł cieszyć
się ktoś jeszcze razem z Tobą. Wiedział o tym również Albert Schweitzer
mówiąc, że szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli.
Najważniejsze jednak jest to - miłosierni dostąpią
Miłosierdzia. A przecież mamy Rok Miłosierdzia...
W przypadku jakichkolwiek pytań, dzwoń do nas: (41)
271-13-31
lub 880-133-929.
Akcja została uruchomiona pierwszy raz w grudniu 2015 roku, dlatego prosimy
o wyrozumiałość jeśli coś pójdzie niezgrabnie. Postaramy się to poprawić.
Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie, dotyczace tego przedsięwzięcia.
Patronką PAW'u, obraliśmy "Małe Nic".

Nasza działalność, polega na odszukaniu dzieci/rodzin, zachęceniu ich do
napisania listu, nadaniu mu numeru, opublikowaniu go w Internecie,
dostarczeniu paczki do adresata i zdjęcia do Anonimowego Anioła. List dopóki
nie zostanie zrealizowany, będzie czekał na swojego Anonimowego Anioła
Miłosierdzia - jednego lub całe ich stadko (bo dzieci mają czasami
oszałamiające pomysły ;) Starsze Listy, nikną kolejnego 3 listopada.
Serce PAW bije w Gminie Brody w Świętokrzyskim. Nie ogranicza to w żaden
sposób działania PAW'u. PAW może działać wszędzie tam, gdzie są Polacy i
widzą potrzebę świadczenia dobra. Nie wyłączamy z naszych działań żadnego
zakątka Polski i innych. <\:)
___________________________ ; ___________________________
___________________________ ; ___________________________
Dobro powraca - to ma sens!
Życzymy Ci powodzenia,
Zespół Obsługi Akcji

