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Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji 

materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Docieramy do prawdziwej biedy – tej ukrytej, 

a nie tej, która krzyczy i żąda pomocy. W Polsce nie brakuje osób, które nauczyły się wyglądać 

na ubogie i dzięki wzbudzaniu litości, zarabiają na swojej „biedzie”. Takim ludziom nie 

pomagamy. Naszym celem jest mądra pomoc, czyli taka, która daje szansę na zmianę. 

Dlatego do Paczki trafiają te rodziny, dla których kontakt z wolontariuszem oraz wsparcie 

materialne będą impulsem do zmiany. 
 

Zwracamy szczególną uwagę na: 

- historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji,  

- dochód przypadający na jednego członka rodziny , 

- postawę – czy rodzina podejmuje jakieś kroki, by zmienić swoją sytuacją, 

- przynależność do jednej z kategorii, które określają sytuację rodziny.  
 

Rodziny włączone do Paczki należą do co najmniej jednej z poniższych kategorii: 

1. Chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie 

Ciężko chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie często wiąże się z wysokimi kosztami leczenia 

i rehabilitacji oraz z koniecznością nieustannej opieki rodziców, która ogranicza możliwość podjęcia 

przez nich pracy. 

2. Choroba lub niepełnosprawność w rodzinie 

Rodzina ciężko chorej lub niepełnosprawnej osoby często boryka się z wysokimi kosztami leczenia, 

koniecznością opieki, czasem koniecznością rezygnacji z pracy. 

3. Rodzina wielodzietna  

To rodzina, w której jest 3 lub więcej dzieci. Pomagamy wtedy, gdy rodzice mimo starań, 

nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków rozwojowych i edukacyjnych. 

4. Starość i osamotnienie 

Docieramy do starszych samotnych osób walczących z chorobą lub niedołężnością. Ich zbyt niskie 

renty bądź emerytury często nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb. 

5. Zdarzenie losowe 

Do Paczki włączamy rodziny, które zostały dotknięte przez nieszczęście – zdarzenie losowe 

(np. powódź, pożar, śmierć jednego z członków rodziny). 

6. Samodzielny rodzic 

To osoby, które mają na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci i które nie mogą nikogo prosić 

o wsparcie. Dodatkowym obciążeniem może być nierozwiązana sytuacja rodzinna lub mieszkaniowa. 

7. Start w samodzielność 

To kategoria, dzięki której chcemy znaleźć historie osób, które zaczynają dopiero samodzielne życie 

albo odbudowują je na nowo. Mogą to być np. absolwenci Domów Dziecka, jak również studenci, 

którzy starają się utrzymać i uczyć (a nie mogą liczyć na wsparcie rodziny) 

i młode rodziny na starcie zmagające się z trudną sytuacją finansową, jak również np. osoby 

wychodzące z uzależnienia. 

8. „Dotknięci skutkami pandemii ”tzn. rodziny związane z branżami najmocniej dotkniętymi 

przez pandemię (Gastronomia, turystyka, małe przedsiębiorstwa, rolnictwo, produkcja, 

masowe zwolnienia), wykluczeni cyfrowo, rodziny objęte SZP w poprzednich latach. 

9. Inne 

Jeśli przyczyny biedy nie należą do żadnego z wcześniej wspomnianych kryteriów, a jesteśmy 

przekonani, że pomoc udzielona danej rodzinie byłaby dla niej impulsem do zmiany – także 

włączamy ją do Paczki. To rodziny, których problemy mogą być spowodowane np. trudną sytuacją 

na rynku pracy czy niechęcią do zatrudniania osób w wieku średnim.  
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W SZLACHETNEJ PACZCE poszukujemy rodzin/osób samotnych potrzebujących 

pomocy, takich którzy nie są roszczeniowi i nastawieni tylko na branie, lecz mimo różnych 

trudności starają się i walczą o siebie. Dlatego też bohaterska postawa rodziny 

jest podstawowym kryterium włączenia rodziny do projektu i przyznania pomocy. 

To ta postawa pozwala na realizację idei mądrego pomagania.  
 

W Szlachetnej Paczce pod uwagę brane są wszystkie dochody tj. z pracy, emerytury, renty, zasiłki, 

stypendia, 500+, dochody z pracy na czarno itd. Od tego odejmujemy koszty stałe: czynsz, woda, 

prąd, gaz, ogrzewanie (...) oraz w przypadku posiadania stopnia niepełnosprawności koszty lekarstw. 

Dzielimy dochód przez liczbę wszystkich członków prowadzących razem wspólne gospodarstwo 

domowe i tym samym sprawdzamy limit na osobę w rodzinie/osobę samotną (oczywiście 

uwzględniamy przypadki losowe, które to kryterium przekraczają). 
 

Przypominam także, że samo podpisanie zgody przez rodzinę nie gwarantuje wizyty 

wolontariuszy (jest nas niewiele, analizujemy czy rodzina z takiej pomocy już skorzystała 

w poprzednich latach oraz istotny jest termin przyjęcia zgłoszenia im szybciej tym lepiej 

- najlepiej do 15 października, po tym terminie trudno określić czy wolontariusze będą w stanie 

odwiedzić jeszcze daną rodzinę zwłaszcza w obecnej sytuacji pandemii i stanu wyjątkowego)  

tym samym nie gwarantujemy na etapie podpisania zgody przyznania pomocy - wolontariusze 

podejmują ostateczną decyzję po spotkaniach z rodziną.  

Jednocześnie informuję, że w związku z istniejącą sytuacją pandemii oraz stanem wyjątkowym 

w zależności od rozwoju okoliczności nasze formy działania jak i pomocy dla rodzin mogą 

ulec zmianie w porównaniu do lat ubiegłych.  Jeżeli w związku z istniejącą sytuacją pojawią się 

trudności z pisemną formą zgody rodziny/osoby wówczas istnieje warunkowa możliwość przyjęcia 

takiego zgłoszenia bez podpisu rodziny (zgoda telefoniczna rodziny potwierdzona pisemnie 

przez osobę/instytucję zgłaszającą). W takiej sytuacji prosimy o kontakt przekażemy szczegółowe 

informacje co do takiego trybu postępowania. 

Tak jak w ubiegłym roku podpisane zgody rodzin/osób samotnych można także wprowadzać 

bezpośrednio do systemu SZLACHETNA PACZKA pod adresem: https://bit.ly/ZglosRodzine, 

a podpisaną wersję papierową także przekazać lub odesłać bezpośrednio Lidera Rejonu Powiat 

Włodawski SZLACHETNA PACZKA tel.kontaktowy: 782 266 768. Zachęcam do współpracy. 

Istnieje możliwość zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dla instytucji. 
 

Z wyrazami szacunku 

Elżbieta Bartosiak 
 

Lider Rejonu Powiat Włodawski Szlachetna Paczka 

tel. 782 266 768 

e-mail: szlachetnapaczka@wlodawa.org 

Facebook  https://www.facebook.com/Szlachetna-Paczka-Powiat-Wlodawa-1235297809883938/ 
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