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Kto wygrywa w Akademii?  

Dziecko
które przezwyci a bariery 

i zaczyna mu si  chcie ! 
Wygrywa w szkole i w yciu!  

Lider
który zdobywa cenne do wiadczenie 

w zakresie zarz dzania projektami i lud mi. 
Pracuje tak, by pomóc innym realizowa  
ich wyzwania, realizowa  wspólne cele.

Wolontariusz Akademii 
który wspó tworzy kolegium 

podejmuj c wyzwania. Sp dza czas 
w inspiruj cym rodowisku i rozwija najbardziej 

cenione na rynku pracy kompetencje.

Szko a
która do cza do ogólnopolskiego programu 
poszerza swoj  ofert  o nowy wymiar 
pracy z dzie mi, a tym samym pe niejsze 
realizowanie swojej misji.

Rodzice
naszych dzieci, których inspirujemy, 
by stawali si  doskonalszymi rodzicami. 
Radzimy, szkolimy, wspieramy.

Darczy ca
który wspó tworzy system 
pomna ania dobra – buduje relacje z tutorem, 
przekracza siebie, by pomaga  wygrywa  dziecku.



Tak zmienia Akademia!

• 78% dzieci poprawi o oceny w nauce
• 90% dzieci przyznaje, e uczy o si  w ciekawy sposób
• 85% dzieci pozna o swoje mocne strony
• 83% dzieci uwierzy o w siebie
• 68% dzieci zwi kszy o swoj  motywacj  do nauki
• 77% dzieci zainteresowa o si  nowymi rzeczami



Dzieci oceniaj  Akademi  
i prac  z wolontariuszem na 5+! 

„Wiem wi cej ni  wiedzia em.”

„Patrz  na moje sukcesy a nie pora ki.”

„Gdybym móg  co  zmieni  w AKADEMII to … nic bym nie zmieni  bo jest super.”

„Polubi am si  uczy .”

„Jestem lepsza w nauce i lepiej mi wszystko wchodzi do g owy.”



Nasze warto ci 

Nasze cele i dzia ania realizujemy zgodnie z naszymi warto ciami. Osoby, które chc  do czy  do 
naszego programu, powinny te warto ci rozumie , chcie  je pog bia  w dzia aniach, 

y  wed ug nich – rozwijaj c przy tym swoje kompetencje.

ODPOWIEDZIALNO  
Bierzemy odpowiedzialno  za realizacj  misji 
WIOSNY i AKADEMII, podejmowane decyzje. 
Jeste my odpowiedzialni za siebie i innych  w 
programie. 

INDYWIDUALNE 
ZAANGA OWANIE
Ka dy z nas podejmuje  wyzwania, 
by wygra . I by ka da osoba 
wygrywa a.



Nasze warto ci

ZMIANA DLA INNYCH
Pracujemy nad sob  dla innych, 
poznajemy siebie samych, by wiedzie , 
co mo emy z siebie da . „Jeste my 
odwa ni w burzeniu schematów i 
przyj tych rozwi za ”

WZRASTANIE  (do samodzielno ci)
Nie wyr czamy nikogo tylko dajemy si  
wykaza ; mamy odwag  zaryzykowa  i 
przeciwstawia  si  przeciwno ciom losu dla 
dobra innych.

JEDNOCZENIE
Staramy si  robi  wszystko dla wspólnego 
dobra, zmierzamy do jednego celu. 

czn  nas wspólne idea y.

SZUKANIE PRAWDY
Dociekamy, jak jest naprawd , czy nasza 
pomoc jest naprawd  m dra,  nie 
poprzestajemy na mówieniu o czym .  



KREATYWNO
Cz owiek AKADEMII nie spoczywa na 
laurach, nie dzia a schematycznie, my li 
szeroko. To nie poddawanie si , a 
szukanie rozwi za . 

POZNAWANIE PO OWOCACH
Wyci gamy wnioski z ka dego 
podj tego dzia ania, warto  naszych 
dzia a  poznajemy po owocach. 
Wybieramy takie rozwi zanie, które da 
nam najlepsze wyniki/owoce w 
przysz o ci” - orientacja na przysz o .

ZAUFANIE
Zak adamy dobre intencje innych, bo wierzymy, 
e cz  nas wspólne idea y i warto ci, na których 

nam zale y. Mamy zaufanie do organizacji i osób, 
które obdarzy y nas odpowiedzialno ci .

MI O  WZAJEMNA
Kochamy innych tak, aby sami potrafili 
kocha .

Nasze warto ci
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