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Działania w rejonie 
 

 



SZLACHETNA PACZKA 

SZLACHETNA PACZKA jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują 
paczki dla rodzin w potrzebie. Historie tych rodzin są pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy 
działają lokalnie.  
 
Docieramy do rodzin żyjących w niezawinionej biedzie, by wesprzeć ich w walce o lepsze życie. 
Chcemy pomagać tym, którzy – na miarę swoich możliwości – podejmują działania by odmienić 
swoją codzienność. 
 
Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI spotykają się z rodzinami w trudnej sytuacji – by poznać jej 
przyczyny i dowiedzieć się jaka realna pomoc mogłaby zmienić ich życie. Mając takie informacje 
wolontariusze łączą biednych i bogatych – znajdują darczyńców, którzy dla wybranej przez siebie 
rodziny przygotowują paczkę.  

 
 
 



Rejon SZLACHETNEJ PACZKI 

Rejon tworzą ludzie, którym zależy na zmianie 
społeczności. SZLACHETNA PACZKA i inne 
projekty: PACZKA Seniorów, PACZKA Prawników, 
PACZKA Przygody, pojawiają się właśnie w tych 
miejscach, by  umożliwić podejmowanie działań 
konkretnych, sprawdzonych i faktycznie 
zmieniających otoczenie.  
 
By osoby, którym po prostu „się chce” mogły 
wygrywać! 
  



Rejon SZLACHETNEJ PACZKI 

Także to, że Rejon SZLACHETNEJ PACZKI działa przez cały rok otwiera większe możliwości pod kątem 
realizacji nowych działań. Jakie programy mogą być realizowane w ramach Rejonu SZLACHETNEJ 
PACZKI? 
  Rejon 
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Inne inicjatywy 

Decyzję o realizacji projektów w rejonie wynika z celów oraz  kryteriów, 
które określają gdzie dany projekt powinien być realizowany. 
Koordynator Regionalny wspólnie z Liderem w oparciu o te dwa czynniki 
podejmuje decyzję.  



PACZKA Seniorów 
 



Wizja 

PACZKA Seniorów jest odpowiedzią na potrzeby osób powyżej 60+ roku życia.  

Jej celem jest pomoc seniorowi w przełamywaniu barier wykluczenia społecznego oraz ograniczeń́ 

podeszłego wieku. Odpowiadamy na ten problem poprzez stworzenie zespołu wolontariuszy 

realizujących PACZKĘ Seniorów w rejonie.  

 

Wolontariusz będzie dla seniora przewodnikiem na drodze od samotności i bierności do aktywnego 

życia we wspólnocie z innymi.  

 



Etapy 

Rekrutacja 
seniora 

Pozyskanie 
historii 

Spotkanie z 
wolontariuszem 

Decyzja o 
włączeniu  

Rekrutacja 
wolontariusza 

Pozyskanie 
zgłoszeń 

Rekrutacja Wdrożenie  

Praca 
wolontariusza 

z seniorem 
Praca 1 x 1 

Grupy 
sąsiedzkie  

Spotkania 
inspirujące 

PACZKA Seniorów składa się z 3 etapów: 

 



Model pracy z seniorem 

W Polsce Seniorzy bardzo często żyją w samotności, w zapomnieniu, czują się niepotrzebni, a wręcz wykluczeni z 

codziennego funkcjonowania w społeczności. Każdy Senior współpracując z wolontariuszem zostanie 

przeprowadzony przez zmianę. Tak, by powrócił do pełnego życia w społeczeństwie.  

 

Na spotkaniach będzie mógł dzielić się swoim doświadczeniem, umiejętnościami – poczuje się naprawdę 

potrzebny, nabierze pewności, a jednocześnie pokona bariery, które utrzymują go w  samotności. Z jego udziałem 

będzie też budowana grupa sąsiedzka, skupiająca seniorów z najbliższej okolicy oraz będzie miał możliwość 

udziału w spotkaniach inspirujących.  

 

Dla Seniora udział w projekcie to proces , w którym: 

• ma wsparcie wolontariusza przy przekraczaniu kolejnych barier, 

• przechodzi od poczucia niepotrzebności do świadomości swojej wartości,  

• porzuca samotność, by tworzyć najbliższą, sąsiedzką społeczność, 

• odzyskuje wiarę w drugiego człowieka.  



PACZKA Prawników 



Wizja 

PACZKA Prawników, to pogłębienie pracy z rodzinami SZP, które mają bariery w obszarze prawnym. 
Odpowiadamy na ten problem poprzez zaangażowanie przygotowanych prawników, którzy pomogą 
przezwyciężyć bariery. 
 
PACZKA Prawników jest bezpośrednią współpracą prawnika z rodziną - chcemy, aby prawnik wyszedł ze 
swojego świata i wszedł do świata rodziny. 



Etapy projektu 

PACZKA Prawników składa się z 3 etapów: 

Rekrutacja 
rodziny 

Pozyskanie 
historii 

Spotkanie z 
wolontariuszem 

Decyzja o 
włączeniu  

Rekrutacja 
prawnika 

Pozyskanie 
zgłoszeń 

Rekrutacja 
prawników 

Wdrożenie  
(e-learning) 

Praca 
prawnika  
z rodziną 

I spotkanie z 
prawnikiem 
- poznanie 

Połączenie 
prawników  
z rodzinami 

- lista w systemie  

Praca 1 x 1  
– rozwiązanie 

bariery 



Model pracy z rodziną 
 
 
Prawnik pracuje z rodziną w modelu 1x1. Chcemy,  
aby wyszedł ze swojego świata i wszedł do świata rodziny. 

 
Wszystko dzieje się w we współpracy z wolontariuszem, 
który jest opiekunem rodziny. Wolontariusz pełni rolę 
łącznika pomiędzy rodziną a prawnikiem, który niesie 
pomoc. 
 
Rodzina otrzymuje indywidualne wsparcie prawnika, który 
pomaga przezwyciężyć bariery prawne bezpośrednio 
wpływające na trudną sytuację rodziny.  
 
 

 

Rodzina 

Wolontariusz Prawnik 



PACZKA Przygody 
 



Wizja 

PACZKA Przygody to projekt, który umożliwia dotarcie z Mądrą Pomocą tam, gdzie nie powstał rejon 
SZLACHETNEJ PACZKI lub w przyszłości będzie trudne zbudowanie tam stałego rejonu z wolontariuszami 
na miejscu. 

 

Odpowiadamy na ten problem poprzez stworzenie zespołu wolontariuszy realizujących PACZKĘ 
Przygody. Wolontariusze podejmują wyzwanie  dotarcia do rodzin w trudnej sytuacji spoza obszaru 
działania rejonu. Wiąże się to z ich wyjazdem do wybranej miejscowości, spotkaniem z rodzinami w 
trudnej sytuacji, podjęciem decyzji i dostarczeniem pomocy w trakcie Finału. 



Etapy projektu 

Po wspólnej decyzji z Koordynatorem Regionalnym –  czy w danym rejonie jest PACZKA Przygody 
– ustalamy w której miejscowości będzie ona realizowana. Dalszy przebieg projektu to 3 kolejne 
etapy:  

 

Rekrutacja 
rodzin 

Pozyskanie 
historii 

Spotkanie z 
wolontariuszem 

Decyzja o 
włączeniu  

Rekrutacja 
wolontariusza 

Pozyskanie 
zgłoszeń 

Rekrutacja Wdrożenie  

Pozyskanie 
darczyńcy  

Kontakt z 
darczyńcą 

Dostarczenie 
paczki 

Prezent dla 
darczyńcy 




