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Stowarzyszenie WIOSNA 
– tak zmieniamy świat na lepsze!

Stowarzyszenie WIOSNA powstało za sprawą księdza Jacka WIOSNY Stryczka
i studentów duszpasterstwa akademickiego WIO. Dlaczego? Żeby szerzyć misję
Stowarzyszenia, która od 15 lat pozostaje niezmienna. To inspirowanie ludzi do
podejmowania wyzwań, wygrywania w życiu i stawania się bohaterami.

„Miarą indywidualności człowieka jest największe wyzwanie, 
które podjął i wygrał”
ks. Jacek WIOSNA Stryczek, założyciel Stowarzyszenia WIOSNA, 
pomysłodawca SZLACHETNEJ PACZKI



Stowarzyszenie WIOSNA 
– tak zmieniamy świat na lepsze!

Stowarzyszenie WIOSNA tworzy największe programy społeczne w Polsce: AKADEMIĘ
PRZYSZŁOŚCI i SZLACHETNĄ PACZKĘ. W działaniach łączymy ponad 1 000 000 osób –
wolontariuszy, darczyńców, dobroczyńców, rodziny, dzieci, instytucje. Mamy 15-letnie
doświadczenie w inspirowaniu ludzi do stawania się bohaterami i zwyciężania w życiu!



SZLACHETNA PACZKA x 15!

SZLACHETNA PACZKA jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy
przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Historie wraz z adresami tych rodzin są
pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie. W tym roku SZLACHETNA
PACZKA jest organizowana 16. raz!

Pierwsza edycja odbyła się w 2000 roku, kiedy grupa studentów duszpasterstwa
akademickiego WIO, prowadzonego przez księdza Jacka WIOSNĘ Stryczka obdarowała
30 ubogich rodzin.



SZLACHETNA PACZKA x 16!

Wyniki projektu w latach 2001 – 2015
Liczba Rodzin obdarowanych



PACZKA Seniorów

PACZKA Seniorów jest odpowiedzią na potrzebę osób starszych i samotnych.
Podczas spotkań w SZLACHETNEJ PACZCE dowiedzieliśmy się, że jest nią po
prostu poczucie bycia potrzebnym.

Jak odpowiadamy na taką potrzebę? Każdy Senior, współpracując
ze swoim wolontariuszem, zostanie przeprowadzony przez zmianę. Tak, by
powrócić do pełnego życia w społeczeństwie. Na spotkaniach będzie mógł
dzielić się swoim doświadczeniem, umiejętnościami – poczuje się naprawdę
potrzebny, nabierze pewności, a jednocześnie pokona bariery, które utrzymują
go w samotności.



Efekty naszych działań to liczby…

20 771 43

1 006 603 370
- tyle osób połączyła w tym roku 
SZLACHETNA PACZKA! To ponad 
2,6% Polaków!



… za którymi kryją się ludzkie historie!

Przez wiele lat miałam, można powiedzieć – depresję. Nie chciało mi się
wstawać z łóżka, ani wychodzić. Nie chciałam już żyć. Teraz wszystko jest
inaczej. Mam Milenkę, która wniosła w moje życie radość. To uczucie jest jak
motyl w sercu, który mnie unosi i jestem lekka i tak... odmłodniałam!

Pani Ewa, seniorka – uczestniczka PACZKI Seniorów

Zdjęcie



… za którymi kryją się ludzkie historie.

Pani Teresa i jej mąż pan Paweł mają dwójkę wspaniałych dzieci: Sebastiana i Piotrusia. Rodzina zmaga
się z ciężką sytuacją finansową od momentu urodzenia się młodszego dziecka. Pani Teresa musiała
zostać w domu i opiekować się synkiem, a zarobki pana Pawła nie wystarczały na pokrycie wszystkich
opłat.

Największe problemy były z pracą, ponieważ oboje stracili ją przed urodzeniem Piotrusia. Od tamtej
pory zaczęły się wzloty i upadki. Pan Paweł nie załamuje rąk, ale z pozytywnym nastawieniem próbuje
załatwić sobie jakiekolwiek zajęcie. Oboje małżonkowie mogą pochwalić się wieloma kursami
i przebytymi szkoleniami (pan Paweł np. kurs na licencję ochroniarza, technologa robót
wykończeniowych, pani Teresa m.in. kurs kasjera walutowego). Pan Paweł wspomina, że bardzo
chciałby zrobić kurs na wózki widłowe, gdyż znacznie ułatwia to znalezienie pracy, jednak jak na razie
nie stać go na to.

Darczyńca ze SZLACHETNEJ PACZKI podarował kurs wózków widłowych. Mogę pracować jako
magazynier, obecnie jestem w biurze pracy zarejestrowany i dostaję już oferty pracy. Nasza siła rośnie
wraz z naszymi dziećmi, zawsze trzeba znaleźć sposób, żeby wyjść z najgorszych opresji, powiedział pan
Paweł.

Rodzina, która otrzymała wsparcie SZLACHETNEJ PACZKI



Jakim rodzinom chcemy pomagać? 



Rodzina SZLACHETNEJ PACZKI 

Rodzina

WYJĄTKOWI 
LUDZIE

MARZENIA, 
TĘSKNOTY, 

PLANY

WYJĄTKOWA 
HISTORIA

TALENTY

PRAWDZIWE 
BOHATERSTWO

ŻYCIOWE 
WARTOŚCI



Kategorie rodzin –
wskazówki w poszukiwaniach historii

RODZINA WIELODZIETNA
Rodzina wielodzietna to taka, w której jest tróje lub więcej dzieci. Często –
pomimo starań – rodzice nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich
warunków, mają trudność w zaspokojeniu potrzeb dzieci: zarówno
elementarnych, jak i rozwojowych, związanych z dostępem do edukacji.
W tym roku, ze względu na program „500+” chcemy szczególnie zwrócić
uwagę na to, czy sytuacja rodzin wielodzietnych zmieniła się. Być może nowym
obszarem do pracy będzie tutaj edukacja finansowa, uczenie rodzin
przedsiębiorczości.

Tu jakaś 
ikona/fot

o

SAMODZIELNY RODZIC
To osoba samotna, będąca w trudnej sytuacji materialnej, która ma na
utrzymaniu jedno lub więcej dzieci. Takie osoby często nie mają kogo prosić o
wsparcie. Dodatkowym obciążeniem jest nierozwiązana sytuacja rodzinna lub
mieszkaniowa, czy traumatyczne doświadczenia, które były przyczyną
rozstania z partnerem.
Takie osoby pełnią w domu rolę prawdziwego menadżera na kilku etatach!



CHOROBA/ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W RODZINIE

Jeśli jednego z członków dotyka przewlekła choroba lub niepełnosprawność –
znacząco wpływa to na obniżenie standardu życia rodziny. Leczenie chorego jest
zazwyczaj bardzo kosztowne: pieniądze są wydawane na rehabilitację, leki,
specjalistyczny sprzęt czy dojazdy do szpitali, wobec czego inne potrzeby rodziny są
odkładane na dalszy plan. Konieczność ciągłej opieki nad osobą chorą może też wiązać
się z rezygnacją z pracy jego opiekunów.

Tu jakaś 
ikona/fot

o

DZIECKO CHORE/ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W RODZINIE

To rodziny, w których przewlekła choroba lub niepełnosprawność dziecka
wpływa na obniżenie standardu życia. Koszty leczenia oraz konieczność
nieustannej opieki mogą znacząco uszczuplić domowy budżet. Często przestaje
wystarczać środków na najbardziej podstawowe potrzeby. Dzieci, które
zmagają się z chorobą są szczególnie waleczne!

Kategorie rodzin –
wskazówki w poszukiwaniach historii



STAROŚĆ I OSAMOTNIENIE

Włączamy do udziału w projekcie samotne osoby w podeszłym wieku – bezdzietne
lub pozbawione opieki ze strony rodziny. Dla osoby pozostawionej samej sobie,
niedołężność oraz choroby w połączeniu z niską rentą lub emeryturą powodują
brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych i życiowych.
Leczenie schorzeń typowych dla podeszłego wieku pochłania często znaczną część
dochodów.

Tu jakaś 
ikona/f

oto

NIESZCZĘŚCIE

Wydarzenie losowe, które postawiło rodzinę w bardzo trudnej sytuacji
materialnej. Wypadek czy zniszczenia dokonane np. przez powódź lub pożar są
w stanie diametralnie zmienić sytuację rodziny i doprowadzić do biedy nawet
dobrze sytuowane osoby. Odbudowanie strat może przekraczać możliwości
finansowe wielu rodzin. Nagłym nieszczęściem jest również śmierć jednego
z członków rodziny. Jego odejście jest ciosem emocjonalnym, a często też
dotyka rodzinę materialnie.

Kategorie rodzin –
wskazówki w poszukiwaniach historii



INNE

Najczęściej to rodziny, których przyczyna biedy nie należy do żadnej
z kategorii wcześniej opisanych, a mimo to wolontariusz jest przekonany, że
rodzinie należy udzielić pomocy. To sytuacje, w których rodzina, mimo
podejmowanych starań o poprawę swoich warunków materialnych,
długotrwale żyje poniżej progu ubóstwa i ma trudności z zaspokojeniem
podstawowych potrzeb. Może być to spowodowane brakiem kwalifikacji,
trudną sytuacją na rynku pracy itd.

Kategorie rodzin –
wskazówki w poszukiwaniach historii

START W SAMODZIELNOŚĆ 
To nowa kategoria, w której chcemy znaleźć historie osób, które zaczynają dopiero
samodzielne życie albo odbudowują je na nowo. Mogą to być zwłaszcza:
absolwentki Domu Samotnej Matki i absolwenci Domów Dziecka, jak również
studenci, którzy starają się utrzymać i uczyć (a nie mogą liczyć na wsparcie rodziny)
oraz młode rodziny na starcie zmagające się z trudną sytuacją finansową (również
nie mogą liczyć na wsparcie bliskich). Paczka mogłaby pomagać także tym, którzy
wychodzą z życiowego kryzysu, jak np. uzależnienie, w ten sposób wspierając
stawanie się samodzielnym.



Seniorzy 
– do nich chcemy dotrzeć!

• wiek: 60+

• wykluczony z życia społecznego – chce odnaleźć się we współczesnym świecie,

jednak nie ma w tym wsparcia,

• zmaga się z poczuciem osamotnienia - nie musi to być osoba dosłownie

samotna – poczucie osamotnienia może towarzyszyć seniorom żyjącym

w wielopokoleniowych rodzinach,

• chętny do podjęcia pracy z wolontariuszem (nie ma barier np. komunikacyjnych).



Zmiana lokalnej społeczności

Współtworząc rejon SZLACHETNEJ PACZKI poprzez przekazanie historii rodzin wygrywają 
Państwo przede wszystkim zmianę na lepsze w życiu rodzin. Korzyści jest więcej!

Współpraca ze 
Stowarzyszeniem WIOSNA 
- organizacją pozarządową 

cieszącą się dużym 
zaufaniem społecznym

Łączenie lokalnej 
społeczności, a w efekcie 

budowanie 
społeczeństwa, w którym 
normalne jest pomaganie 

sobie wzajemnie

Wprowadzenie innowacji 
społecznych do 

najbliższego otoczenia



Proces przekazania historii rodziny

Kontakt lidera 
z osobą w instytucji

• Spotkanie i zapoznanie 
z projektem

• Informacje o rodzinach 
włączanych do projektu

Przekazanie przez 
lidera formularzy zgody 
wstępnej

• Refleksja: „Czy znam rodziny, 
dla których pomoc 
SZLACHETNEJ PACZKI będzie 
mądra?”

Uzyskanie zgody 
rodziny na udział 
w projekcie

• Wypełnienie części formularza 
przeznaczonego dla instytucji

• Przekazanie pełnych zgód 
liderowi rejonu



Zapraszamy do współtworzenia 
SZLACHETNEJ PACZKI w Państwa miejscowości. 

Na pytania lub wątpliwości odpowie lider rejonu.

Zapraszamy też do kontaktu
z Zespołem SZLACHETNEJ PACZKI w Stowarzyszeniu WIOSNA

lider@wiosna.org.pl


