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Opis dobrej praktyki 
  Szlachetna paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w 

trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Dzięki zaangażowaniu 

wolontariuszy, darczyńców  

i dobroczyńców, przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki 

odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom.  

opis przesłanek   

* bezinteresowna pomoc rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej 

zastosowane metody i formy pracy 

* prelekcja wolontariusza dotycząca akcji  „Szlachetna Paczka” dla uczniów klas I-VI 

* pogadanka na godzinach wychowawczych 

* wykonanie plakatów informujących o przeprowadzanej akcji 

* wybór 5-osobowej rodziny 

* przypisanie poszczególnym klasom potrzebnych rodzinie produktów 

* zbiórka produktów 

* dobrowolna zbiórka pieniędzy wśród pracowników szkoły i ich rodzin  

* zakup leków i drobnych upominków dla poszczególnych członków rodziny 

* segregowanie zebranych produktów spożywczych i środków czystości 

* tematyczne pakowanie i opisywanie kartonów 

* dostarczenie paczek do magazynu „Szlachetnej Paczki” 

* wykonanie prac plastycznych przez uczniów klas I-III  

* prezentacja prac plastycznych- „Aleja Szlachetnej Paczki” w Rabce-Zdroju 

* informacja zwrotna od obdarowanej rodziny (samodzielnie wykonana kartka świąteczna z 

życzeniami  

i podziękowaniami) 

czas realizacji 

* listopad – grudzień 2013 roku 

Rezultaty / korzyści / efekty podjętego działania 
Rezultaty:  

 * zebrane 24 kartony z produktami spożywczymi i chemicznymi  

 * zebrana kwota pieniężna w wysokości  - 400,88  zł. na zakup lekarstw i drobnych 

upominków dla  członków rodziny 

Efekty i korzyści: 

* uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka 

* integracja uczniów, nauczycieli i rodziców poprzez wspólne działanie 

* pobudzenie do empatii i chęci niesienia bezinteresownej pomocy 

* zaktywizowanie uczniów, rodziców, nauczycieli 

* duże zainteresowanie i zaangażowanie w akcję ze strony uczniów, rodziców i pracowników 

szkoły 

* radość i satysfakcja z udzielonej pomocy 

* uzyskanie certyfikatu Szlachetnej Paczki 

* współpraca z instytucjami pozaszkolnymi (Stowarzyszenie Wiosna, Parafia pw. Św. Marii 

Magdaleny w Rabce - Zdroju) 

* podniesienie jakości pracy szkoły 



Rady i wskazówki 
* umieszczanie informacji o przebiegu akcji na stronie internetowej szkoły 

* współpraca z Stowarzyszeniem Wiosna 

* współpraca z wolontariuszką Szlachetnej Paczki 

Załączniki 

* http://spgskomielna.w.interia.pl/ (sprawozdanie szczegółowe z przeprowadzonej akcji)  

* płytka CD ze zdjęciami  

* kronika szkolna (kartka od obdarowanej rodziny) 

* http://tvpodhale.info/tv/reportaze/Aleja_Szlachetnej_Paczki_w_Rabce-17523-1.html (prace 

plastyczne uczniów) 
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