
 

 

 

O co chodzi w SZLACHETNEJ PACZCE? 

SZLACHETNA PACZKA to projekt, który pomaga potrzebującym w taki sposób, aby sami zaczęli sobie 

radzić w życiu. Od ponad 15 lat jednoczy Polaków wokół idei mądrego pomagania. Darczyńcy 

przygotowują dedykowaną pomoc dla rodzin w potrzebie,                                                                                                          

a pomostem między nimi są SuperW czyli wolontariusze Paczki. 

Ciepły szlafrok, lodówka czy buty na zimę dla dzieci, mają wielką wartość dla obdarowanych. Jednak w 

Paczce to nie rzeczy są najważniejsze. Największym prezentem dla żyjących w zapomnieniu jest 

świadomość: „Ktoś o mnie pamięta, ktoś we mnie wierzy”. 

Dlatego mówimy, że Paczka jest impulsem dla tych, którzy mierzą się z trudnościami. Ma być impulsem 

do dalszej walki o poprawę swojego losu, bo czasem to właśnie uwagi od drugiego człowieka i wiary, że 

coś się może zmienić, najbardziej brakuje rodzinom, do których docieramy 

Komu pomaga SZLACHETNA PACZKA? 

SZLACHETNA PACZKA dociera do osób żyjących w niezawinionej biedzie, czyli takich które z 

niezależnych od siebie przyczyn, znalazły się w trudnej sytuacji. Do projektu włączane są głównie osoby 

starsze i samotne, rodziny dotknięte chorobą lub niepełnosprawnością, samotni rodzice oraz ci, których 

spotkało nieszczęście. 

Oprócz kryterium finansowego, kluczowe znaczenie ma postawa rodziny. Paczka pomaga tym, którzy 

sami chcą sobie pomóc i charakteryzują się postawą proaktywną. To ludzie, którzy nie dopominają się 

pomocy, nie krzyczą, że coś im się należy, tylko sami próbują poprawić swój los. 

Jak zrobić paczkę? 

Na stronie www.springfoundation.org od 19.11.2016 dostępna będzie baza rodzin w potrzebie. 

Darczyńca wskazuje najpierw magazyn, do którego dostarczy paczkę (najlepiej blisko swojego miejsca 

zamieszkania), a następnie zapoznaje się z opisami historii rodzin z tego rejonu i wybiera jedną z nich. 

Paczkę przygotować można samodzielnie lub z rodziną i przyjaciółmi – zgodnie z listą potrzeb 

wskazanych przez rodzinę.  

Darczyńca otrzymuje wsparcie wolontariusza – opiekuna rodziny, który jest z nią w kontakcie. W weekend 

finału (10-11.12.2016) Darczyńca dostarcza paczki do wskazanego magazynu. Następnie - dzięki 

kontaktowi z wolontariuszem - otrzymuje relację z doręczenia prezentów. 

Paczka to prezent – z jednej strony szlachetny i przygotowywany z myślą o konkretnej osobie, a z drugiej: 

wymarzony i długo oczekiwany. W paczce powinny znaleźć się rzeczy z listy potrzeb rodziny, które 

znajdują się w e-mailu po wybraniu rodziny. Ważne jest, by zrealizować 3 najważniejsze potrzeby 

wskazane przez rodzinę. Potrzeby rodziny zostały zweryfikowane przez wolontariusza, który z nią 

rozmawiał. Pakując produkty spożywcze, należy pamiętać, żeby znalazły się tam produkty o długiej 

przydatności do spożycia. Paczkę proszę koniecznie zapakować w mocne, kartonowe pudełka, nie za 

duże, aby można je było podnieść bez większego problemu. Należy też zabezpieczyć odpowiednio 
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rzeczy, które mogłyby podczas transportu ulec zniszczeniu. Na każdym kartonie musi znaleźć się kod 

rodziny, by paczka została dostarczona do właściwej rodziny. Paczka wprawi obdarowanych w wyjątkowy 

nastrój, jeśli opakuje się je papierem świątecznym. Miłym gestem jest również podarowanie rodzinie 

kartki z życzeniami świątecznymi podpisanej przez osoby zaangażowane w przygotowanie paczki. Tak 

przygotowaną paczkę należy dostarczyć w dniu finału, tj. 10-11 grudnia, do magazynu, którego adres 

znajduje się w dokumencie przesłanym po wyborze rodziny. 

 Pytanie o konkretną rzecz z paczki (np. rozmiar buta) 

Na szczegółowe pytania będzie w stanie odpowiedzieć wolontariusz rodziny, który podczas spotkania 

dokładnie poznał jej potrzeby. Z pewnością pomoże on w dokładnym skompletowaniu paczki. Numer 

telefonu oraz mail do wolontariusza znajdują się w mailu po wyborze rodziny. 

 Czy w paczce mogą być rzeczy używane? 

Nasz program kładzie nacisk na to, aby paczki dostarczane rodzinom były dla nich impulsem do zmiany. 

Dlatego należy zastanowić się, czy używane rzeczy, które chcą Państwo przekazać, będą miały wartość 

prezentu. Rzeczy w paczce powinny być w bardzo dobrym stanie. Proszę pamiętać, że tylko wyjątkowy 

prezent, który jest przygotowany z myślą o konkretnej osobie, ma niezwykłą moc – potrafi czynić cuda. 

 Chcę przekazać pojedynczą rzecz do paczki. Gdzie mogę ją przywieźć? 

System pomocy naszego programu opiera się na konkretnej pomocy dla konkretnej rodziny. Darczyńca, 

wybierając rodzinę potrzebującą ze swojego otoczenia, przygotowuje paczkę według listy wskazanych 

potrzeb. Dlatego też nie jest możliwe przekazywanie pojedynczych rzeczy. 

 Czy w paczce muszą być wszystkie rzeczy z listy? Co mogę pominąć? 

W SZLACHETNEJ PACZCE pomoc odpowiada na konkretne potrzeby danej rodziny, które są w stanie 

faktycznie zmienić jej trudną sytuację. Najważniejsze jest to, że Darczyńca wie dokładnie, czego 

potrzebuje rodzina. Rodzina wybrana przez Darczyńcę zostaje usunięta z internetowej bazy rodzin i nie 

może być wybrana przez kogoś innego. Warto więc wybrać rodzinę, której potrzeby - przynajmniej 3 

najważniejsze, wymienione na końcu historii rodziny, będzie Pan/i w stanie spełnić. Zachęcamy, by do 

kompletowania paczki zaprosić znajomych i rodzinę – razem zawsze uda się zdziałać więcej! Warto 

porozmawiać z wolontariuszem opiekującym się rodziną i dopytać go, które rzeczy można pominąć, a z 

których lepiej nie rezygnować. W wyjątkowych sytuacjach można zrezygnować z jakiejś potrzeby 

umieszczonej na liście 3 najważniejszych. Może to jednak mieć miejsce tylko w porozumieniu z 

wolontariuszem – to on był osobiście u rodziny i wie, co jest niezbędną potrzebą. 

 

 



 

 

 

 Czy mogę zawieźć paczkę do rodziny osobiście? 

W kwestii dostarczenia paczki bezpośrednio do rodziny należy skontaktować się z wolontariuszem, który 

opiekuje się rodziną. Nie każda rodzina zgadza się na bezpośredni kontakt z Darczyńcą. W naszym 

programie szanujemy pragnienie anonimowości ze strony rodziny, gdyż rozumiemy, że niektórzy 

wstydzą się swojej trudnej sytuacji. Jeżeli rodzina nie zgadza się na kontakt z Darczyńcą, paczkę może 

dostarczyć jedynie wolontariusz. 

 Czy mogę przekazać rodzinie pieniądze? 

 

W SZLACHETNEJ PACZCE chcemy, by konkretna pomoc przygotowana przez Darczyńcę odpowiadała na 

konkretne potrzeby osób potrzebujących. Nasi wolontariusze podczas spotkania z rodziną zapoznają się 

z jej potrzebami i zapisują, czego jej członkowie potrzebują. Dzięki temu mamy pewność, że potrzeby 

rodziny zostaną zaspokojone. Przekazane paczki są również prezentem dla rodziny i chcemy, aby dzięki 

konkretnej przekazanej pomocy poczuły się one wyjątkowo. Dlatego też prosimy nie przekazywać 

pieniędzy w paczkach, a odpowiedzieć na konkretne potrzeby rodziny. 

 

 Czy mogę wam przekazać pieniądze na zrobienie paczki? 

 

W naszym programie chcemy, by konkretna pomoc przygotowana przez Darczyńcę odpowiadała na 

konkretne potrzeby osób potrzebujących. Jeżeli nie ma Pan/i możliwości przygotowania paczki, 

zachęcam, aby przekazać pieniądze osobie np. z Pani rodziny, która będzie w stanie kupić wszystkie 

potrzebne rzeczy. Można również zostać Dobroczyńcą SZLACHETNEJ PACZKI, wspierając finansowo 

program - dzięki temu będziemy w stanie dotrzeć z pomocą do większej liczby rodzin. 

 

 Czy mogę dostarczyć paczkę do magazynu w innym terminie niż finał SZP? 

 

Miejsca, które służą jako magazyny są nam udostępnione jedynie na czas Finału SZLACHETNEJ PACZKI, 

który odbędzie się 10-11 grudnia. Nie ma więc możliwości, by paczki przywieźć do magazynu w innym 

terminie. W szczególnych przypadkach, proszę skontaktować się z wolontariuszem i z nim ustalić formę 

dostarczenia paczki dla rodziny. 

 

 Czy możecie odebrać ode mnie rzeczy do paczki? 

 

Osoby, które decydują się na bycie Darczyńcą w SZLACHETNEJ PACZCE zobowiązują się do dostarczenia 

paczek do magazynu w dniu finału. Jeżeli Darczyńca nie jest w stanie osobiście ich dostarczyć, zachęcamy 

aby zaangażować rodzinę, znajomych lub wysłać paczkę kurierem (należy przy tym pamiętać, że 

magazyny działają jedynie w dniach 10-11 grudnia). W wyjątkowych sytuacjach proszę skontaktować się 

z wolontariuszem i ustalić formę dostarczenia paczek do magazynu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 W jaki sposób rodziny trafiają do bazy? 

 

Wolontariusz Paczki, czyli SuperW, dociera do prawdziwej biedy, wchodzi tam, gdzie inni są obojętni 

albo boją się wejść. SZLACHETNA PACZKA organizowana jest lokalnie – tam gdzie znalazła się osoba, 

która podjęła się zadania budowy rejonu. Osoby te – Liderzy Rejonu – sami poszukują w lokalnych 

społecznościach rodzin w najtrudniejszej sytuacji, nawiązując współpracę z miejscowymi placówkami 

pomocowymi, edukacyjnymi, pedagogami, ośrodkami pomocy społecznej, parafiami itd. Osoby 

zaangażowane w działalność tych instytucji są w stanie wskazać rodziny najbardziej potrzebujące, 

ponieważ znają ich historie. W tej edycji również osoby prywatne mogą zgłosić do programu rodziny, o 

których wiedzą, że potrzebują pomocy. Wolontariusze odwiedzają rodziny potrzebujące w swojej okolicy 

i zapoznają się z ich sytuacją. Ta wizyta ma na celu rozpoznanie sytuacji rodziny i nie jest równoznaczna 

z otrzymaniem pomocy. W trakcie wizyty wolontariusze dowiadują się też o najważniejszych potrzebach 

rodziny. Wizyta u rodziny czy osoby potrzebującej odbywa się tylko po wyrażeniu przez nią zgody na 

spotkanie. 

 

Jak wygląda harmonogram projektu? 

19 listopada otworzymy bazę rodzin w potrzebie. Od tego czasu będzie można zostać Darczyńcą i 

przygotować pomoc dla konkretnej rodziny z listy na www.springfoundation.org 

 

W grudniu (10-11.12) odbędzie się finał SZLACHETNEJ PACZKI, czyli tzw. Weekend Cudów. Wtedy 

Darczyńcy dostarczają paczki do magazynów, gdzie spotykają się z wolontariuszami. Podczas Finału 

paczki trafiają do rodzin. 

 

Kiedy jest Finał SZLACHETNEJ PACZKI? 

Finał SZLACHETNEJ PACZKI przypada na weekend 10-11 grudnia.  

Wówczas Darczyńcy dostarczają paczki do magazynów, a wolontariusze przewożą je do rodzin. 

 

 

Kiedy powstał projekt SZLACHETNA PACZKA? 

SZLACHETNA PACZKA po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku przez studentów 

z duszpasterstwa kierowanego przez ks. Jacka WIOSNĘ Stryczka. W pierwszej edycji dotarła do 30 rodzin. 

 

W 2015 roku pomoc otrzymało 20 771 rodzin. Tylko w ciągu ostatniej edycji, Paczka połączyła ponad 

milion Polaków! 
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Ilu rodzinom w potrzebie pomogła SZLACHETNA PACZKA? 

W ciągu 15 lat trwania projektu, SZLACHETNA PACZKA dotarła łącznie do blisko 120 000 rodzin. Tylko 

w 2015 roku pomoc otrzymało aż 20 771 rodzin, to łącznie ponad 84 tys. osób. 

 

Czym zajmuje się The Spring Foundation? 

Fundacja The Spring Foundation powstała w Stanach Zjednoczonych w 2006 roku w celu wspierania 

działalności polskiego Stowarzyszenia WIOSNA. Celem ich inicjatywy było zbudowanie wśród polonii 

amerykańskiej środowiska ludzi żyjącymi ideałami Stowarzyszenia WIOSNA. 

The Spring Foundation popularyzuje w Stanach Zjednoczonych znane i efektywne projekty 

Stowarzyszenia WIOSNA, takie jak SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI, które co roku łączą 

ponad milion Polaków i pomagają tym, o których nikt już dziś nie pamięta. Fundacja prowadzi swoją 

działalność w Chicago i okolicach. Jej główne działania skupiają się wokół organizowania wydarzeń, w 

trakcie których zbierane są pieniądze na projekty Stowarzyszenia WIOSNA. Obecnym prezesem Fundacji 

The SPRING Foundation jest Lucyna Gavrylyuk, która zastąpiła jej wieloletniego kierownika Patrica 

Robaka. 

„SPRING jest WIOSNĄ w Stanach. Istniejemy, bo istnieje WIOSNA” Piotr Oczkowicz, współzałożyciel 

Fundacji The Spring Foundation.  

 

Dlaczego SZLACHETNA PACZKA w Chicago?  

W dniach 16-20.IX.2016 w Chicago był z wizytą ksiądz Jacek WIOSNA Stryczek promując idee WIOSNY. 

Rzucił również hasło: „POLONIA pomaga POLONII”. W odpowiedzi na to The Spring Foundation 

organizuje w tym roku SZLACHETNĄ PACZKĘ w Chicago. Chcielibyśmy tu zrobić Szlachetną Paczkę i 

pomagać najbardziej potrzebującym. Od dawna chciałem, żeby to się wydarzyło w Chicago – ogłosił ksiądz 

Jacek Stryczek w czasie swojej wrześniowej wizyty. Teraz wreszcie jest taka możliwość! 

 

JEŻELI CHCESZ WŁACZYĆ SIĘ W TRANSOCEANICZNY PROJEKT BUDOWANIA NOWEGO RODZAJU 

JEDNOŚCI NARODOWEJ, TO WEJDŹ NA www.springfoundation.org I ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ! 
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