
SETKI DZIECI CZEKAJĄ NA WSPARCIE, ŻEBY UWIERZYĆ W SIEBIE 
I ODZYSKAĆ MARZENIA. 

Nie uda się bez wsparcia Wolontariuszy. 
Dołącz i Ty. 

 To ostatni moment, aby wejść na www.superw.pl i się zgłosić. Każde zgłoszenie jest ważne, bo Każdy wolontariusz 
realnie zmienia życie potrzebujących na lepsze. I to około 12 osób! 

 Pomoc potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Wolontariusze Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości pilnie 
potrzebni. 

 PILNIE POTRZEBUJEMY WOLONTARIUSZY. Pomóc tym, którzy mieli mniej szczęścia, 
można na www.superw.pl. Liczy się każde zgłoszenie! To jedno życie więcej 
zmienione na lepsze. 

1. Czy Szlachetna Paczka/Akademia Przyszłości się odbędą? 

Tak, zdecydowanie. Z powodu pandemii są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, dlatego i my jesteśmy zdeterminowany, aby 
nieść mądrą pomoc. 

Ewentualne uzupełnienie: W wyniku pandemii wiele osób straciło pracę, podupadło na zdrowiu, borykało się z samotnością 
czy stresem. Natomiast dzieci, przez kilka miesięcy odcięte od bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami, nie 
mogły korzystać w pełni z nauki, rozwoju i po prostu z dzieciństwa. Część z nich może mieć problem z powrotem do szkoły - 
lockdown mógł być rodzajem ucieczki od problemów, a od września trzeba ponownie się z nimi zmierzyć. Te dzieci 
potrzebują wsparcia, aby w pełni realizować swój potencjał, mimo obecnych trudności i stresu, jaki generuje sytuacja 
pandemii. 

2. W jaki sposób zostanie zorganizowana Akademia Przyszłości w czasach pandemii? 

Akademia Przyszłości będzie działała w większości online. Jeśli będzie to możliwe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 
zajęcia mogą odbywać się stacjonarnie, ale ich preferowana forma to zdalna współpraca z podopiecznym. Jako organizator 
dołożymy starań, aby wesprzeć wolontariuszy w sprawnej i efektywnej realizacji zajęć online. 

3. Czy WIOSNA działa w porozumieniu z ekspertami, z ministerstwem zdrowia? 

Stosujemy się do wszystkich zaleceń ministerstwa zdrowia. Współpracujemy też z ekspertem – wirusologiem, z którym 
konsultujemy wszystkie procesy organizacyjne i wewnętrzne procedury bezpieczeństwa. 

4. Jak się zgłosić? 

1. Wypełnij krótki formularz na stronie www.superw.pl 

2. Przejdź rozmowę rekrutacyjną ze swoim przyszłym szefem-koordynatorem 

3. Podejmij decyzję o rozpoczęciu największego wyzwania swojego życia 

4. Odbądź spotkanie wdrożeniowe online 

5. Podpisz niezbędne dokumenty i zacznij działać 

5. Jak działa AP na Podkarpaciu? 

Jesteśmy w 6  miastach: Rzeszów, Tarnobrzeg, Dębica, Łańcut, Błażowa i Krosno. W tej edycji 
chcemy pomóc 150 dzieciom, które w siebie nie wierzą, mają niską samoocenę, trudności 
w szkole, często czują się samotne. Nasi wolontariusze poznając dzieci podczas 
indywidualnych spotkań, poświęcają im czas i uwagę, pomagają budować poczucie własnej 
wartości, odkrywać mocne strony. Sprawiają, że dzieci zaczynają inaczej myśleć o sobie. Stają 
się szczęśliwsze. Aż 82% podopiecznych Akademii dzięki pracy z Wolontariuszem zaczyna 
wierzyć w siebie. 

http://www.superw.pl/
http://www.superw.pl/
https://www.superw.pl/zostan-wolontariuszem-paczki?action=superw&place=textlink/&_ga=2.179750701.846833332.1572104119-548983187.1571511778


W ubiegłej edycji nasi wolontariusze pracowali z prawie 100 dzieci, w tym z 11 z SP9                         
w Dębicy, gdzie koordynatorem akcji jest pedagog szkolny Anna Wiktor.  W całej Polsce było 
ponad 2000 dzieci. 

  

 


