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bądź nadzieją
dla potrzbujących

Spotkania z Rodzinami, które potrzebują pomocy - odwiedzasz Rodziny w potrzebie
i poznajesz ich historie. Po spotkaniu i wywiadzie, jeśli podejmiesz decyzję                 
 o włączeniu Rodziny do programu, tworzysz jej opis, który następnie trafia do
internetowej bazy. 
Współpraca z Darczyńcą – gdy Darczyńca wybierze „Twoją” Rodzinę, kontaktujesz
się z nim. Opowiadasz mu o Rodzinie, jej sytuacji i potrzebach. Umawiasz też termin,
w którym osobiście spotkacie się w magazynie podczas grudniowego Weekendu
Cudów, by odebrać paczkę.
Koordynacja dostarczenie paczki - w czasie grudniowego „Weekendu Cudów”
przejmujesz paczkę od Darczyńców i pomagasz dostarczyć ją Rodzinie, którą masz
pod opieką. W kolejnych tygodniach wspierasz Rodzinę w usamodzielnieniu się.
Współtworzenie rejonu – w Paczce nie działasz sama/sam. Masz swojego szefa –
Liderkę/Lidera, a także zespół Wolontariuszy, razem z którymi tworzysz rejon.
Dobra atmosfera i wzajemne wsparcie budowane są m.in. poprzez obecność na
spotkaniach zespołu, zaangażowanie w działania promocyjne itd. Razem też
organizujecie grudniowy Weekend Cudów.

„Bądź nadzieją dla potrzebujących!”
Dołącz do nas – zostań Wolontariuszką lub Wolontariuszem

Szlachetnej Paczki!
 

Wolontariuszki i Wolontariusze Szlachetnej Paczki dają szansę na zmianę w życiu
potrzebujących rodzin, samotnych seniorów czy osób z niepełnosprawnościami.

Docierają z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, a gdzie wciąż jej brakuje.
Przywracają godność i nadzieję, dają impuls do podniesienia się z trudności i bezsilności.

Dlatego nie czekaj i działaj. Ty też możesz pomagać!
 
 
 
 

Jakie zadania na Ciebie czekają?



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 - do artystów, urzędników, lokalnych biznesmenów. 
Narzędzia i zasady mądrej pomocy, które uczynią Cię liderem w życiu społecznym!

chcesz pomagać
lubisz podejmować inicjatywę
potrafisz działać w zespole
chcesz rozwijać umiejętności zarządzania zespołem i projektem
masz ukończone 16 lat

Wypełnij krótki formularz na stronie www.superw.pl .
Przejdź rozmowę rekrutacyjną ze swoim przyszłym szefem-Liderką/Liderem. 
Odbądź spotkanie wdrożeniowe.
 Podejmij decyzję o rozpoczęciu największego wyzwania swojego życia. 
Podpisz niezbędne dokumenty i zacznij działać. 

Co zyskasz? 

Zgłoś się, jeżeli:

Jak się zgłosić?
1.
2.
3.
4.
5.
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https://www.superw.pl/zostan-liderem-paczki?action=superw&place=textlink/

