


Poznajcie Maćka. 

Maciek. Nieśmiały, zamknięty i cichy 

chłopiec. 

Jeśli ktoś zapytałby się o skojarzenia 

z Maćkiem – odpowiedź byłaby jedna:

problemy z nauką. 

Nikt jednak nie pytał Maćka dlaczego 

tak jest, czego potrzebuje by było 

inaczej.  

Trafił do Akademii. 



Co było dalej?

Rozpoczęła się współpraca Maćka z wolontariuszem. Jedna godzina, raz w tygodniu, od października 

do czerwca tylko dla niego. Czasem dodatkowe wyjścia, spotkania z innymi wolontariuszami 

i dzieciakami z Akademii.  

Po roku współpracy na twarzy Maćka widać uśmiech. Stał się radosny i śmiały. Chętnie odrabia lekcje 

i bierze udział w zabawach, a nawet sam wychodzi z inicjatywą. Zrobił postępy w nauce - na 

półrocze nie ma żadnych zagrożeń. Mówi, że zostanie wolontariuszem i zgłosi się do AKADEMII 

PRZYSZŁOŚCI jak dorośnie.

Tak działa AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. 

Zapraszamy do naszego świata. 



Skąd się wzięła 
Akademia?



Na początku była Paczka.

SZLACHETNA PACZKA. Jej wolontariusze podczas rozmów
z rodzinami w trudnej sytuacji odkryli zjawisko „biedy
dziedziczonej”. Dzieci z tych rodzin powielały schematy myślenia
rodziców – bezsilność, brak wiary we własne możliwości, brak
wpływu na swoje życie. Nie można było tego tak zostawić.

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to odpowiedź, reakcja na zastaną
sytuację. W tej chwili jest programem ogólnopolskim. Działa w 52
miastach.

Jej historia zaczyna się w roku 2003. Inicjatorem zarówno Paczki,
jak i Akademii jest ksiądz Jacek WISONA Stryczek i Stowarzyszenie
WIOSNA.



Akademia ma już 15 lat!

Od 2003 roku AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI pomogła
ok. 14000 dzieciom. Niektóre z nich wracają do nas jako
wolontariusze!

Jubileuszowa, XV edycja Akademii to:

ponad 2300 dzieci

ponad 200 szkół

ponad 50 miast



Jak 
pracujemy?



Jak dziecko trafia do Akademii?

REKRUTACJA 
SZKOŁY

naszym środowiskiem działania 
jest szkoła. Chcemy być 

partnerami we współpracy, 
dlatego najpierw rozmawiamy 
o wzajemnych oczekiwaniach.

WYBÓR DZIECI
pedagodzy, nauczyciele na co 

dzień obserwują dzieci. Razem 
z nimi wybieramy te, które 

chcemy zaprosić do Akademii –
z którymi jesteśmy w stanie 

podjąć pracę. 

ZGODA RODZICÓW I 
REKRUTACJA DZIECKA

Nie możemy kogoś zmusić do 
udziału w Akademii. Spotkanie 

rekrutacyjne to  poznanie siebie, 
ale też pierwszy krok w Systemie 

Motywatorów Zmiany. 



Podopieczni AKADEMII PRZYSZŁOŚCI to mali ludzie „z długą historią”. Szkoły wskazują uczniów
z klas 1-6, według ustalonych kryteriów. Czasem ze wsparcia tutora korzystają dzieciaki
z trudnościami w nauce, czasem te, którym trudno nawiązać relacje z rówieśnikami. Każde dziecko
to inna historia, inna sytuacja. W Akademii uczymy takie dzieci wygrywać. AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
przeprowadza dzieci od porażek w szkole do sukcesów w życiu

Dla nich opracowaliśmy innowacyjną metodę: System Motywatorów Zmiany©. 

Pracujemy indywidualnie – metodą tutoringu, stwarzając dziecku możliwości do odkrywania 
swoich mocnych stron i „lubienia siebie”. 

W ten sposób sprawiamy, że dzieci są zmotywowane i przygotowane do dorosłego życia.

Nie zmieniamy ich świata, nie usuwamy przeszkód z drogi, ale uczymy, jak sobie w tym 
świecie radzić.

Pracujemy w Systemie Motywatorów Zmiany



System Motywatorów Zmiany 
– poszczególne elementy



Metoda tutoringu

W pracy z dzieckiem wolontariusze sięgają do założeń

tutoringu. Jego podstawową wartością jest indywidualne

zaangażowanie drugiego człowieka, które wyraża się

w standardzie pracy 1x1x1 – jeden wolontariusz spotyka się

z jednym dzieckiem raz w tygodniu. Przynosi to owoce

w postaci rozwoju potencjału uczniów oraz ich motywacji do

samodzielnej pracy. Tutor odpowiada na konkretne potrzeby

podopiecznego i stara się jak najefektywniej zaplanować

ścieżkę rozwoju, biorąc pod uwagę jego indywidualną

sytuację.



Kto tworzy 
Akademię?





Kto jeszcze tworzy Akademię?

SZKOŁA
która rozwiązuje jeden ze 

swoich największych 
problemów: potrzebę 
indywidualnej pracy

z dzieckiem w trudnej 
sytuacji

RODZICE
dzieci Akademii, których 

inspirujemy by stawali się 
doskonalszymi rodzicami. 

Radzimy, szkolimy, 
wspieramy

LIDER
i kolegium Akademii, zdobywa 

cenne doświadczenia 
w zakresie zarządzania 

projektami i ludźmi, pomaga 
Wolontariuszom realizować 

ich cele



Szkolenia dla Rodziców

Aby dziecko mogło wygrać swoje życie potrzebuje uwierzyć
w siebie, odkryć swoje talenty i marzenia. Ufać, że sobie
poradzi ☺ Stanie się to, kiedy w dziecko uwierzą
najważniejsze dla niego osoby. Rola rodziców jest tu
kluczowa! To, co możemy zrobić, to pokazywać rodzicom, że
ich dziecko jest wyjątkowe – jakkolwiek by o nim nie mówili.
Posiada zdolności, wyjątkowe spojrzenie na świat, ma
potencjał by robić piękne rzeczy w życiu. Każdy rodzic
powinien być tutorem dla swojego dziecka i towarzyszyć mu
w drodze do wygrania w życiu. To, co może dać rodzicom
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to przykład i inspiracja. Jak poznać
się bliżej? Jak można się wspólnie bawić? Jak chwalić
i komplementować? Aby dziecko mogło wygrać swoje życie
potrzebuje uwierzyć w siebie, odkryć swoje talenty
i marzenia. Ufać, że sobie poradzi☺



Zaangażowanie 
szkoły 



Po stronie szkoły jest: 

• zapewnienie warunków lokalowych do realizacji spotkań 

indywidualnych i grupowych (biorąc pod uwagę dyspozycyjność 

dziecka i tutora) w ciągu tygodnia, jak i w weekendy;

• wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za współpracę z Liderem 

Kolegium – Koordynatora Szkolnego (w oparciu o profil i konsultację z 

Menadżerem Operacyjnym);

• rekrutacja dzieci zgodnie z wyznaczonymi standardami i terminami

• zapewnienie - w porozumieniu z rodzicem/opiekunem prawnym -

zgody na wyjście dzieci z wolontariuszami (po wcześniejszym 

ustaleniu szczegółów z Liderem Kolegium).

Oczekiwania 
– aspekty organizacyjne



Szkoła dołoży starań, aby  założenia Akademii i świadomość realizowanego 

programu zostały zbudowane wśród pracowników :

• szkoła umożliwia udział reprezentantów Akademii w przynajmniej jednej 

naradzie grona pedagogicznego;

• szkoła ułatwia kontakt z rodzicami dzieci (zapewniając warunki/salę na 

spotkanie);

• szkoła dba o wizerunek i promuje Akademię na swoim terenie.

Oczekiwania 
– aspekty wizerunkowe



Korzyści dla szkoły
• Realizuje założenia profilaktyki wychowawczej;

• Zapewnia społeczny rozwój dziecka w czasie

pozalekcyjnym;

• Zyskuje gwarancję większej indywidualizacji w pracy

z dzieckiem;

• Podnosi kompetencje merytoryczne uczniów;

• Dba o podniesienie psychospołecznej dojrzałości ucznia;

• Wspiera rozwijanie prospołecznych postaw;

• Wzbogaca swoją ofertę programową;

• Obejmuje pomocą dzieci ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi;

• AKADEMIA organizuje dla podopiecznych różnorodne

wydarzenia rozwijające ich potencjał.



• Bierze udział w procesie rekrutacji: rekomenduje dzieci do

udziału w Programie i dba o wypełnienie dokumentacji

• Organizuje spotkania z wolontariuszami w celu ustalenia

zasad współpracy

• Pozostaje w stałym kontakcie z Liderem (na wcześniej

ustalonych zasadach)

• W porozumieniu z Liderem tworzy grafik zajęć wolontariuszy

z dziećmi

• Udostępnia grafik pracownikom administracji szkoły

• Organizuje zgody na wyjścia dzieci

• Wspiera wolontariuszy w pracy z uczniami

Zadania Koordynatora 
Szkolnego



• Udział w szkoleniach i warsztatach rozwojowych

• Udział w wydarzeniach kolegialnych oraz wojewódzkich

• Współtworzenie społeczności Koordynatorów Szkolnych –

wymiana doświadczeń, budowanie sieci kontaktów

• Wpływ na tworzenie ogólnopolskiego programu

• Wymiana doświadczeń i wiedzy między wolontariuszami,

a Koordynatorem Szkolnym.

Korzyści dla Koordynatora 
Szkolnego



Efekty 
dotychczasowej  

współpracy 
ze szkołami



Co zmienia Akademia?

85% dzieci poprawia swoje wyniki w nauce;

84% dzieci chce się uczyć;

82% dzieci jest w stanie zdefiniować swoje mocne strony!





W XVI edycji AKADEMII PRZYSZŁOŚCI realizujemy projekt 

"Rozwój metod tutoringu w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI”, który jest 

finansowany ze środków otrzymanych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej.


