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Rodziny, którym pomagamy 
w PACZCE Prawników

Rodzina, z którą spotyka się prawnik, znajduje się w niezawinionej
trudnej sytuacji. Zwykle jest ona ofiarą, ponosi konsekwencje czyichś
decyzji.

W rozmowach z wolontariuszami rodziny podkreślają, że boją się
tematów związanych z obszarem prawnym.

Prawnik jest dla rodziny przewodnikiem po zagadnieniach, w których
rodzina nie potrafi się poruszać. Pokazuje rodzinie rozwiązania,
reagując elastycznie na problemy, które napotka.



Spotkania z rodzinami w PACZCE Prawników

Prawnik wchodzi do świata rodziny, której pomagamy.

Odwiedza ją w jej domu. Pojawia się w jej życiu w bardzo wyjątkowym
momencie – kilka tygodni po otrzymaniu przez nią paczki, gdy emocje są nadal
żywe i dają siłę do zmiany. To czas, kiedy rodzina zaczyna na nowo wierzyć w
siebie i innych.

Prawnik pracuje z rodziną indywidualnie. Wszystko dzieje się w we współpracy
z wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI, który jest opiekunem rodziny.
SuperW Paczki pełni rolę łącznika pomiędzy rodziną a prawnikiem, który
niesie pomoc. Prawnik nie udziela informacji poufnych wolontariuszowi, chyba
że rodzina pisemnie na to zezwoli.

W zależności od poziomu trudności sprawy i chęci obu stron, współpraca
może trwać aż do całkowitego rozwiązania sprawy.

Rodzina

WolontariuszPrawnik



Harmonogram projektu PACZKA Prawników

Budowanie zespołu 
prawników

Krok 1: Zgłoszenie do projektu

Krok 2: Spotkanie z Koordynatorem 
projektu w danym województwie

Krok 3: Podpisanie umowy

Krok 4: Nadanie uprawnień w systemie 
SZLACHETNEJ PACZKI

Praca z rodziną

Krok 1: Wybór rodziny (w ramach PACZKI 
Prawników zapraszamy Cię do wsparcia 2-3 rodzin)

Krok 2: Kontakt z wolontariuszem – opiekunem 
rodziny w ramach SZP.

Krok 3: Pierwsze spotkanie z rodziną 
(Na pierwsze spotkanie z rodziną udasz się 
wspólnie z wolontariuszem Paczki, który zna już 
rodzinę i pomoże Ci ją poznać.)

Krok 4: Uzupełnienie informacji po spotkaniu w 
systemie

Krok 5: Dalsza praca z rodziną w zależności od 
potrzeb potrzeb

Krok 6: Udział w ewaluacji projektu



Koordynatora ds. PACZKI Prawników w 
województwie

Koordynator ds. PACZKI Prawników w województwie jest osobą wspierającą dla prawnika biorącego udział
w projekcie PACZKA Prawników.

To osoba doświadczona w programach społecznych SZLACHETNEJ PACZKI.
Z Koordynatorem prawnik może się podzielić wrażeniami ze spotkania z rodziną, ucieszyć się z sukcesu,
zwrócić z pytaniami i trudnościami, gdy tylko będzie taka potrzeba.

Koordynator ds. PACZKI Prawników łączy też ze sobą prawnika i wolontariusza SZLACHETNEJ PACZKI, który zna
już rodzinę w potrzebie.



Dlaczego warto?

- Na studiach wyobrażałem sobie, że jako prawnik przypadkiem
spotykam na ulicy osobę w potrzebie, którą biorę pod swoje
skrzydła i jak Dustin Hoffman w „Ławie przysięgłych” sprawiam, że
sprawiedliwość triumfuje po właściwej stronie. Dzięki Paczce
Prawników to młodzieńcze marzenie staje się rzeczywistością –
opowiada Bartłomiej, radca prawny z Wrocławia, uczestnik PACZKI
Prawników w poprzedniej edycji.



Kogo szukamy?

Ludzi odważnych, adwokatów i radców prawnych, którzy
wyjdą ze swojego świata, wejdą do świata rodziny i wezmą
odpowiedzialność za drugiego człowieka.

Ludzi otwartych na wyzwania, którzy będą chcieli się
przekroczyć, wyjść poza schemat funkcjonowania
w zawodzie, poznać rodzinę i uczestniczyć w jej przemianie.

Ludzi, którzy żyją w zgodzie z wartościami i chcą zmieniać
z nami świat na lepsze!


