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Wspólnie możemy zrobić o wiele
więcejDodano zdjęcia

Budynek starostwa w Ejszyszkach

© Organizatorių archyvo nuotr.

W Ejszyszkach of icjalnie powstał lokalny
oddział  „Caritas“. Wczoraj (26 listopada) na
sali starostwa w odbyło się założycielskie
spotkanie Ejszyskiego Oddziału „Caritas”.
„Chcesz pomóc – możesz pomóc!” brzmi
motto Oddziału „Caritas” w Ejszyszkach.

„Miło nam bardzo, że Ejszyszczanie tak licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Tak, jak
powiedziała jedna z obecnych tu pań, zebrało się nas co najmniej 20 gotowych do pracy serc. I
to już jest  bardzo ważne“ – zaznaczyła główna inicjatorka projektu, prowadząca księgarnię
polską w Ejszyszkach Lucyna Jundo. Lucyna Jundo jest  znana z wielu innych akcji społecznych
w Ejszyszkach i rejonie solecznickim.

Goście z Małych Solecznik opowiedzieli o działalności ich oddziału oraz efektach swojej pracy.
Ks. Tadeusz Matulaniec zaproponował, by oddział  na swoje potrzeby zaadoptował budynek
domu paraf ialnego. Wszyscy po kolei zabierali głos i dzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz
pomysłami na temat funkcjonowania nowo-powstającego oddziału.

„Od lat  z podziwem obserwujemy pracę oddziału „Caritas” w Małych Solecznikach. Widzimy, jak
wiele udało im się zdziałać. Pomyśleliśmy, że jeśli powołamy jeszcze jeden oddział  w naszym
rejonie, wtedy wspólnie będziemy w stanie zrobić o wiele więcej“ – powiedziała Lucyna Jundo.

W spotkaniu założycielskim udział  wzięli przedstawiciele oddziału „Caritas” z Małych Solecznik
na czele z prezes Eugenią Morozową. Wśród zgromadzonych był także proboszcz paraf ii w
Małych Solecznikach ks. Zdzisław Bochniak, proboszcz paraf ii ejszyskiej ks. Tadeusz
Matulaniec oraz grupa gotowych do podjęcia działalności Ejszyszczan. Ogółem na spotkanie
przybyło ok. 30 osób. Liczba ta pozytywnie zaskoczyła organizatorów spotkania.

W najbliższym czasie nowo-powstały oddział  „Caritas” w Ejszyszkach planuje zorganizowanie
przedświątecznej akcji charytatywnej „Serce pod choinkę”. Zostanie ogłoszona zbiórka
zabawek i słodyczy, które następnie w postaci paczek traf ią do najbardziej potrzebujących
rodzin. W dalszych planach ejszyskiego „Caritasu” jest  utworzenie Punktu Pomocy
Charytatywnej, świet licy dla dzieci, a także Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i
Samotnych.
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Grupę inicjatywną „Caritas“ w Ejszyszkach tworzą Lucyna i Ryszard Jundo, Lilija Wysocka oraz
Jelena Jasińska, a od wczoraj również 20 zaangażowanych i gotowych nieść bezinteresowną
pomoc osób. „Caritas” jest  organizacją otwartą w związku z powyższym, jak podkreślają
organizatorzy, wolontariuszem może zostać każdy.

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody
DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, t rzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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