
   
 

 
 

Zostań Wolontariuszem Paczki i Akademii! 
Dzięki Tobie zmienią się historie osób w potrzebie 

Zostań bohaterem najbardziej potrzebujących. Masz wpływ na to, jak wygląda świat wokół ciebie, dzięki 
Tobie może być lepszy. Zostań wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI lub AKADEMII PRZYSZŁOŚCI  
i odmieniaj historie życia ludzi w potrzebie w swojej okolicy. To właśnie Ty możesz pomóc rodzinom  
w potrzebie wyrwać z zaklętego kręgu biedy, trudności i bezsilności. To ty możesz być wsparciem dzieci, 
które doświadczają porażek w szkole czy nadzieją dla samotnych seniorów w ich walce o godność. 
To Ty jesteś dla nich szansą. 

Jakie są zadania SuperW: 

 WSPÓŁTWORZENIE ZESPÓŁU WOLONTARIUSZY: wraz z SuperW z Twojej okolicy będziesz 
aktywnie uczestniczył w działaniach Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości.  

 ZMIANA ŻYCIA LUDZI W POTRZEBIE: dotrzesz do najbardziej potrzebujących rodzin oraz 
połączysz ich z tymi, którzy pragną im mądrze pomóc w ramach Paczki.  

 WPŁYW NA PRZYSZŁOŚĆ DZIECI: dla konkretnego dziecka staniesz się tutorem i przyjacielem, 
który poprowadzi je od porażek w szkole do sukcesu w życiu.  

 TWORZENIE NIEZWYKŁYCH HISTORII: połączysz dzieci/rodziny w potrzebie z Darczyńcami, 
którzy zaangażują się w mądrą pomoc. 

 ORGANIZACJA EVENTÓW: wraz z innymi wolontariuszami zorganizujesz grudniowy Weekend 
Cudów Szlachetnej Paczki lub inspirujące wydarzenia z udziałem dzieci i wolontariuszy  
w Akademii Przyszłości. 

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? 

• Wypełnij krótki formularz na stronie www.superw.pl 
• Przyjdź na rozmowę rekrutacyjną ze swoim przyszłym koordynatorem 
• Podejmij decyzję o rozpoczęciu największego wyzwania swojego życia 
• Przyjdź na wdrożenie , gdzie przygotujesz się do pierwszych zadań SuperW 
• Podpisz niezbędne dokumenty i zacznij działać! 

 

 

 

Zgłoś się już dziś na stronie www.superw.pl 

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

