Nasze aktualne Dzieła

Zuzia
i jej dzielna Mama

Pan Stanisław

DZIEŁA FUNDACJI W 2020

Ciepły posiłek

Wiele robi ten,
kto robi, co może.
Ilona Wal – wiceprezes Fundacji
Człowiekowi Człowiek

Pani Grażynka

Antoś
z Rodzicami

Z tą myślą przeżyliśmy szczęśliwie rok 2020 i zarazem z tą
myślą wchodzimy w 2021. Mieliśmy wiele planów, pomysłów, projektów. Przygotowywaliśmy się do bardziej i mniej
spektakularnych działań. Nagle trzeba było stanąć przed
decyzjami zupełnie niezależnymi od nas, a bardzo mocno
uderzającymi w naszą działalność i naszą pracę.

Dowiedz się, jak pomagaliśmy:
czlowiekowi.pl/aktualne-dziela
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I fakt, można było zawiesić działalność, można było usiąść
z założonymi rękoma i powiedzieć „przeczekamy”. Ale można też było zastanowić się, co innego da się w tej sytuacji
zrobić, niejako czytać „znaki czasu” – i właśnie tę opcję
wybraliśmy. Dostosowaliśmy nasze działania do sytuacji
i potrzeb, które ujawniały się pomału i nie raz zaskakiwały... Tym oto sposobem udało się doprowadzić do końca

Bliskość w dobie
społecznego dystansu
Dorota Bidzińska – wolontariuszka
Fundacji, redaktorka numeru
To był trudny rok dla każdego z nas, a zwłaszcza dla tych,
którzy na co dzień zmagają się z poważnymi problemami.
Czyli tych, do których kierujemy pomoc w naszej Fundacji.
Kiedy ledwo wiążesz koniec z końcem, by jakoś spiąć domowy budżet, jakim wyzwaniem będzie przetrwanie, gdy
pracodawca, tłumacząc się wywołanym pandemią kryzysem, opóźnia się z wypłatą lub po prostu likwiduje twoje
stanowisko? Jeśli zmagasz się z poważnymi problemami
emocjonalnymi, o ile bardziej nasilą się one pod wpływem wymuszonej izolacji? Wszechobecna niepewność, lęk
o zdrowie bliskich, paraliż instytucji to dodatkowe trudności w i tak niełatwym życiu.

niektóre z prowadzonych przez nas Dzieł, nawiązaliśmy
nowe współprace i znajomości, otworzyliśmy się na nowe
inicjatywy, których zapewne nie było by nam dane poprowadzić, gdyby było „jak dawnej” , udało się pozałatwiać
„zaległości”. Nauczyliśmy się być ze sobą na odległość,
spotykać choć wirtualnie... Ważnym i podnoszącym na duchu doświadczeniem jest to, że każdy z wolontariuszy nie
pozostawiał cienia wątpliwości: tak, wciąż jest gotowy do
pomocy i czeka na telefon.
To dla każdego z nas czas, który wiele nam pokazuje i wiele
nas uczy. Czy przegraliśmy, nie realizując wszystkich planów? NIE! Wręcz przeciwnie, wygraliśmy, odnajdując się
w danym dniu, sytuacji i zdarzeniu.
Co przed nami? Czas pokaże... Nie ustajemy, tak – nadal
„nam się chce” i z pełną otwartością na to, co zrobić możemy – chcemy działać – tu i teraz. Tak więc róbmy tyle, ile
możemy. A zdziałamy najwięcej!

Właśnie w tych najcięższych momentach staraliśmy się być
blisko osób w potrzebie. Na tyle, na ile umożliwiał to reżim
sanitarny. W najgorętszym pandemicznym okresie symbolem naszej działalności stały się podrzucane na wycieraczkę paczki żywnościowe i rozgrzane do czerwoności telefony liderów „Dzieł”, którzy wspierali swoich podopiecznych
dobrym słowem, radą i swoją obecnością – gotowością wysłuchania. Ten czas pokazał nam wyraźnie, że solidarność
społeczna jest możliwa nawet w tak wyjątkowym okresie.
I że właśnie wtedy jest najbardziej potrzebna. Mimo piętrzących się przeszkód, nie wolno nam z niej rezygnować!
Rok 2020 żegnamy z uczuciem ulgi, a w 2021 wchodzimy
z nadzieją, że wkrótce wszystko wróci do normy. Ale nie
będziemy czekać z założonymi rękami. Już teraz działamy
na miarę możliwości, które daje ten czas. I zapraszamy Cię,
byś działał razem z nami.

Kronika naszych Dzieł 2020

DOMOWE OGNISKO
Wszystko zaczęło się od przepisu na ciasto. Jedna
z naszych wolontariuszek, koleżanka pani Marii,
zaproponowała, że podzieli się z nią recepturą na
ulubiony wypiek. To wtedy okazało się, że w mieszkaniu pani Marii nie ma kuchenki z piekarnikiem,
a w kuchni brakuje podstawowego wyposażenia.
Mimo że oboje z mężem uczciwie pracują, nie stać ich
na zakup mebli i sprzętów. Pani Maria to niezwykle
serdeczna i skromna osoba. Potrafi zauważyć potrzeby innych i chętnie angażuje się w pomoc. Nie skarży
się na trudności, z którymi przyszło jej się mierzyć.
Bardzo chcieliśmy jej pomóc. Poniżej, za zgodą autorki, publikujemy fragment listu, który później od
niej otrzymaliśmy:

Teraz mam prawdziwą kuchnię. Cieszę się ogromnie,
że nareszcie mogę schować wszytko i mieć pod ręką.
Nie tak, jak wcześniej, że część rzeczy trzymałam
w pokoju z braku szafek w kuchni. Jestem wdzięczna

nie tylko za te meble, ale także za to, że dostaliśmy
szansę na poczucie normalności i godności.
Może wyda się banalne to, co napiszę, ale uważam, że
kuchnia to szczególne miejsce dla każdej rodziny. Także
dla nas. To tu skupia się całe rodzinne życie: wspólna
praca, rozmowa, wzajemna pomoc. Takie też mam wspomnienia z dzieciństwa. Pamiętam rodziców, którzy zawsze wspólnie coś przygotowywali. Jako maleńka dziewczynka wyrastałam, widząc chociażby jak tata miele ser,
mak, jak pomaga mamie przy różnych czynnościach,
w których później i ja uczestniczyłam. Obecnie tak też
robią moje już dorastające dzieci. Kuchnia jest takim magicznym miejscem, nie tylko dla gospodyni, ale dla całej
rodzinny, która wspólnie może zasiąść do obiadu.

listopad:
Remont ogródka
dla rodziny
w potrzebie

Dziękuję za dobro skierowane w moją stronę!
Maria z rodziną
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Wielopłaszczyznowa pomoc dla
Platforma wymiany
rzeczy używanych

grudzień:
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Pani Małgosia

sierpień:
Kuchnia
Pani Marii
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1. urodziny
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Marianna
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Dzień Matki
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Marcel
z Rodzicami

Pani Maria
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Pomoc
w pandemii

Pan Mirosław

Przemuś
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luty:
Otwarcie
Siedziby

marzec:
Współpraca
z Bankiem
Żywności

