
Kraków, 02.07.2019 

ZAŚWIADCZENIE 

Wolontariusz 

 

Zaświadczam, że Paweł Srebniak, urodzona/y 20.06.1990  pełnił/a rolę Wolontariusza w XVIII edycji programu 

SZLACHETNA PACZKA, którego organizatorem jest Stowarzyszenie WIOSNA.  

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski program, w którym od 18 lat docieramy do osób i rodzin żyjących w trudnej, 

niezawinionej sytuacji. Trudna sytuacja to nie tylko  bieda materialna - to także wykluczenie społeczne, brak 

dostępu do specjalistycznej pomocy, poczucie osamotnienia i bezradności. W mądrej pomocy SZLACHETNA 

PACZKA przez cały rok łączy wolontariuszy, rodziny, darczyńców, przedsiębiorców i instytucje. Wolontariusz 

dociera do osób w trudnej sytuacji i podejmuje decyzję o adekwatnej pomocy. To on łączy rodzinę z darczyńcą.   

W ramach  obowiązków Wolontariusz programu SZLACHETNA PACZKA  rozwijał następujące umiejętności:   

 poszukiwanie możliwości własnego rozwoju poprzez udział w szkoleniu stacjonarnym oraz szkoleniu  
e-learningowym dla wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI; 

 działanie w zespole  - poprzez udział w spotkaniach organizacyjnych prowadzonych przez Lidera Rejonu 

lub Lidera Zespołu, raportowanie realizacji zadań według określonych wytycznych oraz bieżącą pomoc 

Liderowi Zespołu/Liderowi Rejonu; 

 komunikacja interpersonalna, obejmująca umiejętności budowania i utrzymywania kontaktów; 

 planowanie własnej pracy w krótkiej i długiej perspektywie; 

 prowadzenie wywiadów sterowanych z objętymi opieką rodzinami i osobami potrzebującymi podczas 

indywidualnych spotkań z nimi; 

 sporządzanie opisów rodzin, osób włączonych do programu, sporządzenie relacji z dostarczenia paczki 

rodzinie pozostającej pod opieką wolontariusza oraz przekazanie darczyńcy relacji z tego spotkania; 

 wprowadzenie do bazy danych ankiet i sporządzonych opisów rodzin i seniorów włączonych 

do Projektu;  

 budowanie marki programu i wolontariatu - udział w happeningach i spotkaniach promujących 

SZLACHETNĄ PACZKĘ w rejonie, dbanie o dobrą opinię  programu; 

 archiwizowanie dokumentów zawierających dane osobowe rodzin potrzebujących zgodnie 

z wytycznymi; 

 praca systemowa z rodziną/seniorem w projektach realizowanych w ramach SZLACHETNEJ PACZKI; 

 dodatkowo: Wolontariusz mógł skorzystać z pogłębienia wyżej wymienionych umiejętności w ramach 

pozostałych projektów realizowanych w ramach programu SZLACHETNA PACZKA m.in. PACZKA 

Seniorów, PACZKA Prawników, PACZKA Lekarzy. 
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