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Ciężka praca, poświęcenie
i odważne sięganie po
marzenia. Wiemy, że za
sukcesem każdej firmy
stoją zaangażowani ludzie
z pasją, którzy nie boją się
ryzyka.

Twój dorobek to powód
do dumy. Teraz możesz się
nim podzielić, inwestując
w lokalną społeczność.

TWÓJ DOROBEK TO POWÓD DO DUMY!

//ks. JACEK WIOSNA STRYCZEK, przywódca SZLACHETNEJ PACZKI 
i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI, Prezes Stowarzyszenia WIOSNA,
autor książki „Pieniądze”



Inwestor Społeczny to przedsiębiorca, który ma już dorobek i chce się tym
dorobkiem podzielić, inwestując w lokalną społeczność.

To dzięki jego zaangażowaniu SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI mają
szansę docierać z pomocą do konkretnych osób i dawać szansę na rozwój
wolontariuszom w ponad 700 lokalizacjach w Polsce.

Aby zostać Inwestorem Społecznym, wystarczy wejść na stronę
www.inwestorspoleczny.pl, wybrać jedną z lokalizacji, w której jest obecny rejon
SZLACHETNEJ PACZKI lub kolegium AKADEMII PRZYSZŁOŚCI, i zdecydować się na
inwestycję w rozwój wybranej lokalizacji. To jednorazowa wpłata w wysokości
5 000 PLN.

Darowizna to pierwszy krok. Od niej zaczyna się to, co najpiękniejsze. Zaprosimy Cię
do zaangażowania w nasze projekty wspólnie z Twoimi pracownikami i najbliższymi.

KIM JEST INWESTOR SPOŁECZNY?

http://www.inwestor.szlachetnapaczka.pl/


KOMU POMAGASZ?

SZLACHETNA PACZKA to projekt Stowarzyszenia WIOSNA, który w wyjątkowy sposób
inspiruje ludzi do rozwoju i do wygrywania swojego życia! Tylko
w 2015 roku połączyliśmy ponad milion Polaków.

Nasi wolontariusze wchodzą tam, gdzie inni nie chcą, albo boją się wejść. Wszystko
po to, by dać potrzebującym nadzieję i impuls do zmiany. Bo w Paczce nie chodzi o te
prezenty, ale o to, żeby zmienić czyjeś życie. Naszym celem jest mądra pomoc, czyli
taka, która daje szansę na zmianę.



WYNIKI PACZKI W LATACH 2001-2015

Wzrost liczby obdarowanych rodzin na przestrzeni 15 lat



KOMU POMAGASZ?

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to siostrzany projekt Paczki, który przeprowadza dzieci od
porażki w szkole do sukcesów w życiu.

Akademia pomaga uczniom, którzy mają problemy w szkole i często pochodzą z nieza-
możnych rodzin. Każdy podopieczny Akademii zostaje objęty Systemem Motywatorów
Zmiany, w tym indywidualną opieką tutora-wolontariusza.

Tylko w tym roku Akademia to blisko 2 200 dzieci, które uczą się wygrywać!



WYNIKI AKADEMII W LATACH 2003-2016

Wzrost liczby podopiecznych Akademii w latach 2003-2016



Założyłem firmę z potrzeby
wpływu. Nie mam w sobie
zgody na to, żeby świat
wyglądał tak, jak wygląda.
Jak każdy biznesmen zało-
żyłem firmę, bo wierzę, że
moje produkty są bardziej
innowacyjne i lepiej zaspo-
kajają potrzeby klientów.

Ta niezgoda na rzeczywistość
zmotywowała mnie też do
zostania Inwestorem Społe-
cznym. Nie mam zgody na
to, jak wygląda świat. Chcę,
żeby był lepszy.

DLACZEGO WARTO?

//KRZYSZTOF FILARSKI, partner zarządzający i wiceprezes firmy 
doradczo-szkoleniowej Westhill Consulting



Nie jestem Billem Gatesem
i nie jestem w stanie po-
móc wszystkim, dlatego
wybieram tych potrzebują-
cych, którzy są najbliżej.

Działam lokalnie, bo jeśli
społeczność lokalna bę-
dzie się miała lepiej, to i ja
będę się miał lepiej.

DLACZEGO WARTO?

//KRZYSZTOF SZOTA, Kancelaria Podatkowa Krzysztof Szota, Gdańsk



Biznes to konkurencja, ale
nie tylko w zyskach.
W dobrych rzeczach też
można konkurować.

Zostałem INWESTOREM
SPOŁECZNYM, bo jeśli
jakiś przedsiębiorca z mo-
ich okolic zobaczy, że taki
Podraza jest Inwestorem,
to może też sam posta-
nowi nim zostać?

DLACZEGO WARTO?

//WŁADYSŁAW PODRAZA, AGROPOLE, Nieprowice



Moi klienci to najwięksi gracze
w Polsce, w swoich branżach
zajmują najczęściej pierwsze
lub drugie miejsce. Stowa-
rzyszenie WIOSNA także jest
czołówką wśród organizacji
pozarządowych.

Pomagam, inwestując w prze-
myślane systemy pomocowe.
WIOSNA to gwarancja jako-
ści.

DLACZEGO WARTO?

//KRZYSZTOF FILARSKI, partner zarządzający i wiceprezes firmy 
doradczo-szkoleniowej Westhill Consulting



DAROWIZNA

Inwestycja w rejon Paczki lub kolegium Akademii to darowizna finansowa. Twoja firma ma możliwość 
odliczenia jej od podstawy opodatkowania.

DODATKOWE KORZYŚCI DLA INWESTORA

CERTYFIKAT INWESTORA SPOŁECZNEGO
Powieś go na ścianie lub postaw na biurku. Zainspiruj innych i bądź dumny z tego, jak pomagasz!

PAKIET PROMOCYJNY
M.in. prezentacja, banner, wzór mailingu – do wykorzystania w kanałach własnych Inwestora. 

RAPORT O WYNIKACH PROJEKTU I PRACY REJONU
Wiemy, jak ważne są dla Ciebie efekty Twojego zaangażowania. Dlatego będziemy Cię o nich informować. 

ZAPROSZENIE I PODZIĘKOWANIE NA GALI WOJEWÓDZKIEJ
Gala to czas wspólnego świętowania przyjaciół Paczki i Akademii. Będziesz na niej szczególnym gościem. 



WYBIERZ REJON SZLACHETNEJ PACZKI lub kolegium AKADEMII
PRZYSZŁOŚCI

Wejdź na stronę www.inwestorspoleczny.pl i wybierz miejsce, które chcesz wspierać.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

DOKONAJ WPŁATY 5000 PLN

CIESZ SIĘ Z INWESTYCJI!

Darowizna to pierwszy krok. Od niej zaczyna się to, co najpiękniejsze. Możesz wejść w
nasz świat i wszystko to, czym na co dzień żyją nasi wolontariusze. Chcemy, byś poczuł,
jak duży jest Twój wpływ społeczny.

JAK ZOSTAĆ INWESTOREM SPOŁECZNYM?

http://www.szlachetnapaczka.pl/inwestor-spoleczny


Kocham Was wszystkich – powiedział wzruszony Marek do wolontariuszy i darczyńców, którzy
przygotowali dla niego pomoc. Mężczyzna żyje samotnie i opiekuje się niepełnosprawnym ojcem.

Akademia odkryła we mnie talenty, o których nie miałam pojęcia! – tak Anna, wolontariuszka
AKADEMII PRZYSZŁOŚCI podsumowała swój rozwój w ramach programu.

W Paczce mam nową rodzinę – uśmiecha się pani Domicela i ściska wolontariuszkę Joasię. Parę
miesięcy temu zmarł mąż Domiceli, staruszka żyje w małym domku pośrodku lasu.

Chcę zostać „akrobatyczką” – 10-letnia Zosia już wie, że ma mocne strony i śmiało sięga po
marzenia.

Możesz stworzyć z nami więcej takich historii: www.inwestorspoleczny.pl

ZOBACZ, CO SIĘ WYDARZA… 

http://www.inwestor.szlachetnapaczka.pl/



