
Chcesz mieć 

WPŁYW?



Wpływ społeczny



Czym jest SZLACHETNA PACZKA













SZLACHETNA PACZKA w liczbach 

ponad 700 tysięcy 

Paczka połączyła ponad 700 tysięcy osób – Rodziny, Darczyńcy, Wolontariuszy. 

ponad 47 miliony złotych 

Wsparcie jakie otrzymują rodziny w potrzebie jest bezcenne, ale liczby mówią 
same za siebie: ponad 47 miliony złotych  wyniosła wartość pomocy, którą w 
tym roku przekazali Darczyńcy. 

35 osób 

Średnio jedną paczkę przygotowywało 35 osób. Łączyli się we wspólnym 
pomaganiu i razem zmieniali świat na lepsze. 



Czym jest AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI













AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w liczbach 

ponad 6 200 

Akademia połączyła blisko 6 230 osób – Dzieci, Darczyńców, Wolontariuszy.

ponad 2,5 miliona złotych 

Tyle wynosi wartość pracy indywidualnej Dzieci z Wolontariuszami.  

52 600 spotkań

Wolontariusze spotkali się z Dziećmi - razem z nimi odkrywali świat blisko 52 
600 razy. 



Ile osób wygra dzięki Tobie?

Drużyna SuperW

Beneficjenci: rodziny, dzieci, 
seniorzy, rodzice…

Darczyńcy i współdarczyńcy

Partnerzy
i lokalna społeczność



WPŁYW
biznesowy



Czego możesz nauczyć się jako Lider?

• Rektutacja - stworzenie drużyny, z którą ruszysz do walki z biedą 

• Zarządzanie zespołem wolontariuszy  - planowanie oraz monitorowanie pracy zespołu, dbanie o 
rozwój jego członków, przygotowanie i przeprowadzenie ocen SuperW

• Delegowanie zadań  - w swoim zespole nie jesteś sam, podział zadań pomaga utrzymać motywację 
grupy i daje więcej możliwości

• Organizowanie wydarzeń  - wraz z zespołem SuperW będziecie mieli okazję pokazać się lokalnej 
społeczności ze swoimi pomysłami

• Ewaluacja projektu



• Filmik o liderze



Gwarantujemy!

NIEZWYKŁE PRZEŻYCIA

ogólnopolskie wydarzenia, 
motywujące szkolenia, pełen 
emocji Finał - gwarantujemy, 

że Paczka  i Akademia to 
niesamowite przeżycia!

WARSZTAT PROJECT MANAGERA

będziesz zarządzał ludźmi, 
projektami i swoją pracą. 

NOWE UMIEJĘTNOŚCI

rozwiniesz umiejętności 
interpersonalne i komunikacyjne –

jedne z kluczowych czynników 
sukcesu.

KLUCZOWE KOMPETENCJE

społeczno-biznesowe, które 
sprawią, że będziesz atrakcyjnym 

kandydatem dla każdego 
pracodawcy.

SIEĆ KONTAKTÓW

poznasz ludzi z całej Polski  -
oprócz wolontariuszy na swojej 

drodze spotkasz artystów, 
urzędników, czy lokalnych 

biznesmenów. 

ROZWÓJ

Możesz wziąć udział w warsztatach 
z kompetencji menedżerskich, 
otrzymasz materiały dotyczące 

zarządzania. Wymienisz się 
doświadczeniami i podglądniesz 
innych liderów i koordynatorów.  



A Ty? Kim możesz się stać? :)



Jak potoczy się ta przygoda?  Wszystko zależy od Ciebie!

Zgłoś się!

www.superw.pl


