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SZLACHETNA PACZKA 

„Miarą indywidualności człowieka  
jest największe wyzwanie,  
które podjął i wygrał.” 

 

 

 



SZLACHETNA PACZKA 

Misją SZLACHETNEJ PACZKI jest inspirowanie ludzi  

do stawania się bohaterami. 

 

A realizujemy ją tworząc system pomnażania dobra,  

w którym konkretny człowiek pomaga  

konkretnemu człowiekowi.  

System ten oparty jest o ideę miłości 

wzajemnej, wolności i wiary 

w potencjał drugiego człowieka. 
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Wartości SZLACHETNEJ PACZKI 

Zmiana dla innych - pracujemy nad sobą dla 
innych, poznajemy siebie samych, by 
wiedzieć, co możemy z siebie dać. 

Wzrastanie - wierzymy w potencjał drugiego 
człowieka, stwarzamy okazję do rozwoju i 
poznania własnej wartości. 

Miłość wzajemna - kochamy tak, aby inni 
również potrafili kochać. 

Szukanie prawdy - dociekamy, jak jest 
naprawdę, czy nasza pomoc jest naprawdę 
mądra. 

Poznawanie po owocach - zbieramy 
informacje zwrotne i analizujemy efektywność 
naszych działań. Wyciągamy wnioski z 
każdego podjętego działania, wartość naszych 
działań poznajemy po owocach. 

Zaufanie - wszystkich ludzi w projekcie łączy 
cienka i niesłychanie wrażliwa nić 
porozumienia, dzięki której nie trzeba 
wszystkiego sprawdzać, można się angażować 
i mieć poczucie bezpieczeństwa. 



Wartości SZLACHETNEJ PACZKI 

Jedność - staramy się robić wszystko dla 
wspólnego dobra, zmierzamy do jednego 
celu. Kierujemy się tymi samymi ideałami, w 
realizacji których jesteśmy odpowiedzialni za 
siebie nawzajem. 

Bohaterstwo - mamy odwagę zaryzykować i 
przeciwstawiać się przeciwnościom losu dla 
dobra innych. 

Odpowiedzialność - podjęte zadania 
realizujemy od początku do końca zgodnie z 
ustaleniem, a nawet lepiej! 

Szlachetność - pomagając innym jesteśmy 
gotowi poświęcić siebie. Nie pomagamy tylko 
dla przyjemności, ani tylko dzieląc się tym, 
czego nam zbywa. Staramy się zaofiarować 
prawdziwą pomoc, której częścią jesteśmy 
my sami. 

Mądrość - potrafimy podjąć właściwą 
decyzję, która służy dobru drugiego 
człowieka.  

Kreatywność - prawdziwa pomoc wymaga 
intensywnego myślenia, pomysłowości, 
łamania schematów i trafiania w sedno z 
działaniem.  



Liczba Rejonów  

Liczba Rodzin 
włączonych 

Rozwój projektu 
SZLACHETNA PACZKA zwiększa swój  
zasięg działania, ponieważ w jej cele  
wpisane jest dobro konkretnego człowieka.  
Za każdą liczbą kryje się historia osób,  
które w swoim życiu doświadczyły Paczki: 
 
wolontariuszy, którzy przekroczyli siebie,  
rodzin, które otrzymały mądrą pomoc,  
darczyńców, którzy przygotowali paczkę. 
 
Nasz rozwój jest szansą na to,  
aby jak najwięcej osób mogło  
doświadczyć tego, czym jest Paczka. 
Aby mogło być to możliwe nieustannie 
staramy się udoskonalać nasz projekt  
i poprawiać jakość realizacji działań. 
 
  



SZLACHETNA PACZKA zmienia Polskę i jednoczy Polaków.                
 
                     Jednoczy tych, którym się w życiu powiodło, z tymi,  
                       którzy dopiero dostają szansę na zmianę swojego.  
                         Jednoczy wolontariuszy we wspólnym działaniu.  
                         Jednoczy darczyńców w pomocy najbiedniejszym.  
                          Jednoczy także wolontariuszy z darczyńcami,  
                         którzy wspólnie robią to, czego w pojedynkę  
                          nigdy by nie dokonali. 
 
                                Paczka jednoczy wokół wspólnych ideałów.   
                                     Zaciera sztuczne, pozorne granice. 
 

Jednoczenie SZLACHETNEJ PACZKI 



 

Budowanie Drużyny SZP, w której ludzie inspirują  
się do podejmowania wyzwań, przekraczania siebie  

oraz wydobywają z każdego to, co najpiękniejsze. 

Zaangażowanie min. 8350 wolontariuszy,  
210 tys. darczyńców i 14 200 dobroczyńców 

współtworzących mądrą pomoc dla 14 200 rodzin  
w potrzebie.  

 

Cel XIII edycji 



Proces rekrutacji 

1. Zgłoszenie  
w superw.pl 

2. Analiza 
zgłoszenia przez LR 

3. Zaproszenie na 
rozmowę + zadanie 

4. Rozmowa 
rekrutacyjna 

5. Decyzja obu  
stron o współpracy 

Rozmowa rekrutacyjna to prawdziwe 
spotkanie, które jest okazją do wzajemnego 
poznania. Przestrzeń na rozmowę  
i zadawanie pytań dotyczących wiedzy, 
potrzeb oraz oczekiwań obu stron. 
 
Decyzja o współpracy 
Kandydat wspólnie z Liderem po odbyciu 
rozmowy rekrutacyjnej oraz refleksji 
podejmują razem decyzję o współpracy.  
 



Zadania Wolontariusza SZP 
Wolontariuszem może być osoba, która najpóźniej 21 października osiągnie pełnoletność! 

• Odwiedza rodziny i podejmuje decyzję o ich włączeniu do projektu.  
Ma pod opieką 1-3 rodzin 

• Bierze udział w spotkaniach rejonu m.in.  
dotyczącym kontaktu z Darczyńcą  

• Wspiera Lidera w organizacji zaplecza  
logistycznego rejonu w trakcie finału Paczki 

• Aktywnie angażuje się w poszukiwanie  
Darczyńców dla włączonych rodzin 

• Dba o kontakt z Darczyńcą podczas tworzenia  
paczki oraz poprzez wysłaną ankietę zwrotną 

• Dba o dobry wizerunek zarówno swojego Rejonu, jak i całego projektu  

Wolontariusz otrzymuje 1-dniowe szkolenie, na którym spotyka innych wolontariuszy budujących 
Drużynę SZLACHETNEJ PACZKI. Bliżej pozna projekt i dowie się, jak realizować powyższe zadania.  
 



Zadanie do przygotowania  
na spotkanie rekrutacyjne  

 

• Przynieś na spotkanie przedmiot, który najlepiej  
Cię charakteryzuje lub przygotuj kolaż*, dzięki 
któremu będziesz mógł „powiedzieć” o sobie  
więcej, niż umożliwiają to słowa.  
*technika polegająca na formowaniu kompozycji z różnych 
materiałów np. gazet, fotografii. 

Powiedz nam 
kim jesteś… 

 

• Opisz krótko (max. 1 strona A4) sytuację,  
w której udzieliłeś komuś pomocy. 

Doświadczenie 

pomagania…  

Przed spotkaniem rekrutacyjnym  zapraszamy Cię do wykonania 
jednego z przedstawionych poniżej zadań: 



Zadanie do przygotowania  
na spotkanie rekrutacyjne  

 
Może zadajesz sobie teraz pytanie „Po co w ogóle mam to robić?”  
Być może zastanawiasz się nad dalszym udziałem w rekrutacji ze względu  
na konieczność wykonania zadania? 

 

Każde z zadań dotyczy Twojej osoby, a jego wykonanie będzie dla Ciebie 
dobrym przygotowaniem do spotkania rekrutacyjnego. W zależności  
od tego, które zadanie wybierzesz – zbierzesz informacje o sobie  
lub przypomnisz sobie czym dla Ciebie jest pomaganie.  

 
SZLACHETNA PACZKA to obietnica wyjątkowego wydarzenia w Twoim życiu. 
Warto poświęcić chwilę na przygotowanie się do spotkania rekrutacyjnego. 

 
 

 



Co możesz zyskać ? 

• Satysfakcję z udziału w ogólnopolskim projekcie 
tworzonym przez tysiące osób  

• Radość z niesienia mądrej pomocy rodzinom  
w Twoim rejonie 

• Szansę sprawdzenia się w działaniu i realizacji 
ambitnych wyzwań 

• Rozwój  cenionych  na  rynku  pracy kompetencji  
– zarządzania  zespołem, komunikacji, organizacji  
i motywowania  

• Pogłębienie świadomości samego siebie  
– mocne strony i obszary do rozwoju 

• Nową grupę przyjaciół i znajomych  
– ludzi mających w sobie pasję 
 

 
 



Tworząc Drużynę 
SZLACHETNEJ PACZKI  
wszyscy od siebie 
zależymy i jesteśmy 
współodpowiedzialni  
za realizację jej idei. 

 

 

Zapraszamy do Drużyny!!! 


