
SZLACHETNA 

PACZKA 

W PIGUŁCE 
 

SZLACHETNA PACZKA jest obecnie jednym z najbardziej 

rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew 

pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na 

pracy z darczyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają 

rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin i pracują 

z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc.             

Człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi.  

 

SZLACHETNA PACZKA to najlepiej zorganizowany projekt 

społeczny w Polsce. W ciągu jednego weekendu milion osób 

wymienia się rzeczami i całą siłą życzliwości.                         

Mądrość i nowoczesne technologie.                                            

Biedni i bogaci.                                                                                    

Media i ukryta bieda.                                                                     

Serce i logistyka.                                                                      

SZLACHETNA PACZKA łączy to wszystko. 

1. Nie pomagamy biedzie roszczeniowej. Nie pomagamy tylko dlatego, że ktoś krzyczy. 

2. Pomagamy mądrze. Mądra pomoc to taka, dzięki której ludzie sami radzą sobie 

w życiu. Głupia prowadzi do tego, że ludziom się nie chce. 

3. Nie może być tak, że im więcej pomocy, tym więcej potrzebujących. Chcemy, aby 

wszyscy sobie radzili w życiu. 



4. Mentalność wędkarza. Mówi się, że nie ryba, ale wędka. Ale jeśli ktoś nie ma 

mentalności wędkarza, to sprzeda wędkę i kupi ryby. Jeśli ktoś ma mentalność 

wędkarza, to weźmie kij i złowi rybę. Zawsze sobie poradzi w życiu. 

5. Wszystkie projekty SZLACHETNEJ PACZKI oparte są na pracy na 

mentalności. To jest zmiana trwała. Chcemy, aby ludzie sami radzili sobie w życiu. 

6. Chcemy Polaków uczyć jak zarabiać więcej. Jeśli wszyscy będą dobrze zarabiali, nie 

będzie biedy. To jest nasz ideał. 

7. Lubię ludzi. Nie mówimy o tym, co czujemy. Wydobywamy z ludzi to, co mają 

w sobie najpiękniejsze. Naszą misją jest służyć ludziom w ich rozwoju: ubogim, 

wolontariuszom i darczyńcom. 

. Chcemy uczyć ludzi jak żyć, by sobie radzić w życiu. 

Mimo tak dużej skali, wciąż w Paczce 

konkretny człowiek pomaga konkretnemu 

człowiekowi.  
Tego nie ma nigdzie na świecie. Nie zbieramy 

„na kupę”, ale precyzyjnie przygotowujemy 
prezenty, które są impulsem do zmiany. 

Zobacz, jak działamy. 



REJON PACZKI 

AKTYWNIE 

DZIAŁA CAŁY 

ROK, 

W CYKLU OD 

CZERWCA DO 

CZERWCA 
 Etap 1 

Rekrutacja wolontariuszy. Szkolenia. Wdrożenia w prace zespołową 

 Etap 2 

Szukanie rodzin. Tworzenie baz danych rodzin dla darczyńców 

 Etap 3 



Noce audytorów. Mamy czterostopniowy system weryfikacji rodzin w  
potrzebie. Najwięcej czasu na sprawdzanie mamy… w  nocy 

 Etap 4 

18 listopada rusza kampania darczyńców. Rodziny można wybierać przez 
trzy tygodnie 

 Etap 5 

Darczyńcy zawożą paczki/prezenty do zorganizowanego przez 
wolontariuszy magazynu (8-10 grudnia 2017 r.). Wolontariusze rozwożą 
Paczki do rodzin i przekazują informację nt. reakcji 

 Etap 6 

Ewaluacja projektu. Dokładnie sprawdzamy przebieg całego Weekendu 
Cudów 

 Etap 7 

Lokalne gale i spotkania podsumowujące dla wolontariuszy i darczyńców 

 Etap 8 

Ruszają Paczki Specjalne, czyli Seniorów, Prawników, Lekarzy, Biznesu. 
Równolegle wolontariusze szkoleni są pod kątem rozwojowym. 

Kończymy w czerwcu. Wtedy też zaczynamy rekrutować liderów rejonu. 
A oni szukają wolontariuszy i nowych rodzin w potrzebie na kolejną edycję. 



POMAGAJ 

Z PACZKĄ 

PRZEZ CAŁY 

ROK! 
SZLACHETNA PACZKA pracuje cały rok, to 

nie tylko Weekend Cudów w grudniu. 
Pracujemy, by ludzie radzili sobie w życiu, by 
sobie nawzajem pomagali i by zarabiali jak 

najwięcej. 

Ludzie 
potrzebują SZLACHETNEJ 

PACZKI  
a PACZKA potrzebuje Twojej 

pomocy 
 


