
Jeśli to konieczne, uzyskajcie zgodę na przygotowanie Szlachetnej Paczki w szkole, 
czy przedszkolu.  

Już na początku do działania zaproście całą społeczność szkoły/przedszkola: 
nauczycieli, uczniów, rodziców, opiekunów, przyjaciół placówki. 
Może z tego grona wybierzecie reprezentantów do wspólnego koordynowania działań? 

Ustalcie, czyje dane wpiszecie w formularzu wyboru Rodzin – musi to być osoba pełnoletnia! 
Na jego/jej adres e-mail tra�ą wszystkie informacje dotyczące wybranej Rodziny. 
To z tą osobą będzie kontaktował się też Wolontariusz. 

Wybierzcie na stronie www.szlachetnapaczka.pl Rodzinę/Rodziny, którym chcecie pomóc. 
Oszacujcie w przybliżeniu, jakie są Wasze możliwości – będziecie w stanie odpowiedzieć 
na potrzeby samotnej matki z pięciorgiem dzieci, a może pomożecie samotnej 
seniorce/seniorowi? Im więcej osób zaangażowanych – tym większą pomoc będziecie mogli 
przygotować!

Zastanówcie się nad podziałem obowiązków – kto będzie dbał o bieżące przekazywanie 
informacji, kto zadba o zbiórkę produktów/pieniędzy, kto dokona zakupów, jeśli takie będą 
konieczne, kto zorganizuje pakowanie, a kto o dostarczenie paczki do magazynu.

Wykorzystajcie dostępne kanały komunikacyjne, by jak najmocniej zaangażować 
szkolną/przedszkolną społeczność do wspólnego przygotowania paczki! Rozwieście plakaty, 
wydrukujcie informacje na szkolną/przedszkolną gazetkę, przekażcie informację poprzez Librusa, 
grupy szkoły/przedszkola na Facebooku lub w innych mediach społecznościowych. 

Jeśli to Wam pomoże w organizacji paczki, skorzystajcie z pliku Excel z listą rzeczy, które trzeba 
zgromadzić. Link do dokumentu możecie przekazać wraz z informacją o przygotowaniu paczki – 
od razu będą mogły się w nim zapisać osoby chętne na dostarczenie poszczególnych produktów.

Skompletujcie paczkę zgodnie z listą potrzeb. Pamiętajcie, że kluczowe jest zrealizowanie tych 
trzech, które w opisie zostały wskazane jako kluczowe. 

Wydzielcie w swojej szkole/przedszkolu miejsce składowania rzeczy do paczki. 
Najlepiej wybrać przestrzeń dobrze dostępną lub zadbać dodatkowo o jego widoczność 
– być może ktoś przechodząc korytarzem, zechce włączyć się w pomoc? 

 Zapakujcie rzeczy tak, by można było je bezpiecznie przetransportować do magazynu. 
Zadbajcie o świąteczne dekoracje! A w Weekend Cudów zawieźcie paczkę do magazynu. 
Adres znajdziecie w mailu z potwierdzeniem wyboru Rodziny. Dokładną datę i godzinę 
dostarczenia paczki ustalicie z Wolontariuszem.

  
Po Weekendzie Cudów Wolontariusz prześle Wam szczegółową relację z wręczenia paczki 
Rodzinie tzw. „Prezent dla Darczyńcy”. Jako szkoła/przedszkole otrzymacie specjalny certy�kat 
za udział w Szlachetnej Paczce. Powieście certy�kat w honorowym miejscu 
i czerpcie przyjemność ze wspomnień udziału w Paczce – każdego dnia!

 

Jak przygotować
szlachetną paczkę w szkole?


