Támogatók és önkéntesek arról, miért támogatják az Esélyt a képességeknek programot

Néhány idézet azokból a gondolatokból, amelyeket támogatóink és önkéntes munkatársaink
fogalmaztak meg, amikor 2017-ben egy kiadványunkhoz kértük ennek megfogalmazását.

B. család (akik 2005 óta mellettünk állnak, jelentős támogatással, nélkülük nem értük volna el
mindazt, amiről hírt adhatunk)
„Azért támogatjuk a programot, mert tudjuk, hogy egy gyermek talentumainak
kibontakoztatásához leginkább a szeretetből fakadó hosszú távú odafigyelésre, támogatásra,
valamint egy olyan közösségre van szüksége, melyre bizalommal támaszkodhat! Az Esélyt a
képességeknek program mindezeket biztosítja támogatottjainak!”

Sz. R. önkéntes
„Sokgyermekes család gyermekeként a saját életemben tapasztaltam meg, hogy mit jelent a
kívülről érkező segítség - mind a gyermeküket nevelő szülőknek, mind a gyermekeknek. Lelkes
főiskolásként 12 éve ott ültem az első Üdülj és Okosodj táborba menet a gyermekek mellett a
vonaton… Ez az az út, amin érdemes tovább menni, amit érdemes támogatni…”

S.M. Önkéntes
“2009 óta vagyok munkatársa az Esélyt a képességeknek programnak. A „…másként és más
miatt cselekvő emberek…”¹ lehetőséget adnak a gyermeknek egyéni szárnyaló szabadsága
mellett, képességeik mélységben történő gazdagítására. “
V.P. önkéntes
„Évek óta önkénteskedem, mert ez olyan ügy, amiért érdemes áldozatot hozni.”
Sz.R. önkéntes
„Sokgyermekes család gyermekeként a saját életemben tapasztaltam meg, hogy mit jelent a
kívülről érkező segítség - mind a gyermeküket nevelő szülőknek, mind a gyermekeknek.
Lelkes főiskolásként 12 éve ott ültem az első Üdülj és Okosodj táborba menet a gyermekek
mellett a vonaton… Ez az az út, amin érdemes tovább menni, amit érdemes támogatni…”
H.A. stratégiai támogató
„Azért támogatom a programot, mert a társadalmi rétegek közötti átjárhatóság
megvalósítására alkalmas hatékony eszköznek tekintem. Mivel működését lassan már 10 éve
ismerem, erről bizonyosságom van.”

T.Gy-né
„Azért támogatom az Esélyt a képességeknek programot, mert meggyőződésem, hogy
csak a tanulással, pontos munkával lehet biztosítani a jobb jövőt. Férjemmel együtt
megtapasztaltuk, mit jelenthet ebben egy segítő kéz.”

B.L. önkéntes, a program elindítója
„ Ha valakinek több lehetőség jutott, nagyobb a másokért viselt felelőssége is. Ez volt az
indító szikra, ez a motiváció hajt ma is”

