
ZOSTAŃ LIDEREM! 

 

Rusza XVII edycja Szlachetnej Paczki – programu Stowarzyszenia WIOSNA, który dociera z 

mądrą pomocą do najbardziej potrzebujących Rodzin. Łączymy biednych i bogatych, 

inspirujemy ludzi do wygrywania swojego życia! U nas każda osoba zaangażowana w projekt 

– rodzina, wolontariusz, lider, darczyńca – staje się Bohaterem. A dzięki mentalności zwycięzcy 

pojedyncze osoby stają się Liderami zmiany! 

 

Dlaczego warto 

 

    ROZWIJASZ KOMPETENCJE SPOŁECZNO-BIZNESOWE. Na rynku pracy ważne są: właściwa 

organizacja pracy, innowacyjność, działanie w grupie, orientacja na cele, komunikacja. 

Wszystkie te kompetencje znajdziesz w Paczce i Akademii. 

    DBASZ O SIEBIE. Czekają na Ciebie nie tylko informacje o Paczce/Akademii i jej działaniach, 

ale też konkretna wiedza z zakresu zarządzania. To e-learningi, możliwość udziału w 

warsztatach z kompetencji menedżerskich i w szkoleniach rozwojowych. Uczysz się od innych 

Koordynatorów i Liderów. 

    TWORZYSZ SIEĆ (FAJNYCH!) KONTAKTÓW. Poznaj ludzi z całej Polski! Artyści, urzędnicy, 

lokalni (i nie tylko) biznesmeni – to właśnie Liderzy, którzy tworzą Paczkę i Akademię! 

 

   JESTEŚ CZĘŚCIĄ NIEZWYKŁEGO ŚWIATA. Studniówka i pełen emocji Finał w Paczce oraz 

uroczysta Inauguracja i Gale Sukcesów w Akademii − gwarantujemy, że to niesamowite 

przeżycia, które zostają w sercu na długo!  

    W PACZCE POMAGASZ MĄDRZE. Docierając do rodzin, poznajesz ich historie, a potem 

podejmujesz decyzję o najlepszej formie pomocy – materialna paczka czy może wsparcie 

specjalisty? Tak właśnie dzięki Tobie zmieni się czyjeś życie. 

    W AKADEMII ZMIENIASZ CZYJEŚ ŻYCIE. Wydobywasz talenty, potencjał. Łączysz dzieci, 

wolontariuszy, darczyńców, szkoły, rodziców – tworzysz dobre miejsce do rozwoju. Dzięki 

Tobie zmieni się czyjeś życie! 

 

Co robi Lider? 

Rozwija się, zmienia świat i dobrze się przy tym bawi! 

  

• Buduje zespół wolontariuszy, planuje i monitoruje ich pracę. 



• Dba o rozwój wolontariuszy: organizuje spotkania, przekazuje informacje, buduje ich 

motywację, udziela informacji zwrotnej i podsumowuje współpracę. 

• Współpracuje z innymi liderami, uczestniczy z Drużyną w głównych wydarzeniach. 

• Organizuje Finał w Paczce lub wydarzenia dla dzieci i SuperW w Akademii. 

• Przekazuje informację zwrotną (ewaluacja programu). 

• W Paczce pozyskuje historie rodzin i seniorów w trudnej sytuacji, a w Akademii 

współpracuje z Koordynatorem Szkolnym. 

• Zaprasza do współpracy partnerów wspierających, nawiązuje kontakty z instytucjami, 

kontaktuje się z Inwestorem Społecznym. 

• Poszukuje (wraz z wolontariuszami) darczyńców dla rodzin w Paczce lub darczyńców 

dla dzieci w Akademii. 

 

Kogo szukamy? 

 

• Chcesz pomagać, a przy okazji – rozwijać się? 

• Lubisz ludzi i współpracę z nimi? 

• Żyjesz na co dzień ideałami? 

• Jesteś odpowiedzialny – podjęte działanie prowadzisz do końca? 

• Masz skończone 18 lat? 

 

Jeśli tak, czekamy właśnie na Ciebie 😊! 

Wejdź na www.superw.pl i zgłoś się już dziś! 

 

 

http://www.superw.pl/

