
 

 

 
  

„Pomagam, bo to daje mi radość!” 
Dołącz do nas – zostań Liderką lub Liderem Szlachetnej Paczki 

 
Liderka/Lider zespołu Wolontariuszy Szlachetnej Paczki dzięki swojemu zaangażowaniu stwarza szansę 

na zmianę historii życia najbardziej potrzebujących ze swojej okolicy, przywraca im nadzieję i godność. 

Jest impulsem do zmiany. 

Dlatego nie czekaj i działaj. Ty też możesz pomagać! 

 

 

 

 

Jakie zadania na Ciebie czekają? 

 Koordynacja działania osób zaangażowanych w Paczkę - jako Liderka / Lider poznajesz osoby 

zgłaszające się do roli Wolontariusza i tworzysz zespół, z którym będziesz ściśle współpracować, 

by pomagać potrzebującym. 

 Pozyskanie historii Rodzin - koordynujesz kontakt z lokalnymi instytucjami, służbami czy 

szkołami, aby zebrać i zweryfikować informacje o potrzebujących w Twojej okolicy.  

 Zarządzanie zespołem Wolontariuszy - Wolontariusze, których pracę planujesz i monitorujesz, 

odwiedzają potrzebujących i poznają ich historie. Tworzą opisy i umieszczają je w internetowej 

bazie, z której są wybierane przez Darczyńców. 

 Reprezentacja Paczki w swojej okolicy - spotykasz się z Wolontariuszami i osobami 

odpowiedzialnymi za decyzje ważne dla Twojej okolicy – przedstawicielami administracji, 

biznesu czy instytucji społecznych. Nawiązujesz i rozwijasz współpracę z partnerami Paczki. 

 Organizacja Weekend Cudów w rejonie - odpowiadasz za to, by wszystkie Rodziny z Twojego 

rejonu znalazły w grudniu swoich Darczyńców. Pozyskujesz miejsce na magazyn paczek, 

tworzysz harmonogram przyjmowania i rozwożenia paczek do Rodzin oraz koordynujesz jego 

realizację. 

 

 

 



 

 

Co zyskasz?  

 Rozwój osobisty i cenione kompetencje, które sprawią, że będziesz atrakcyjnym kandydatem dla 

każdego pracodawcy – zarządzanie, organizacja eventów, praca projektowa 

 Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, czyli kluczowe składniki każdego sukcesu.  

 Wpływ na otoczenie, lokalną społeczność. 

 Sieć kontaktów biznesowych, artystów, urzędników, lokalnych biznesmenów.  

 Narzędzia i zasady mądrej pomocy, które uczynią Cię liderem w życiu społecznym! 

 

Zgłoś się, jeżeli: 

 Ideały są dla Ciebie ważne i pragniesz zmieniać świat 

 Wyzwanie, to dla Ciebie szansa na rozwój 

 Potrafisz współpracować z innymi – jesteś otwarty na drugiego człowieka 

 Masz motywację do rozwoju i chcesz podjąć wysiłek – jesteś gotowy, by intensywnie pracować 

 Masz skończone 18 lat. 

 

Jak się zgłosić? 

1. Wypełnij krótki formularz na stronie www.superw.pl  

2. Przejdź rozmowę rekrutacyjną ze swoim przyszłym szefem-koordynatorem  

3. Podejmij decyzję o rozpoczęciu największego wyzwania swojego życia  

4. Odbądź spotkanie wdrożeniowe online  

5. Podpisz niezbędne dokumenty i zacznij działać  

 

Zgłoś się już dziś na stronie www.superw.pl 

 

 

 

https://www.superw.pl/zostan-liderem-paczki?action=superw&place=textlink/

