
Szymon Majewski ratuje dzieci z Krakowa. 

Rodzice nie mieli czasu nauczyć Pawła liczyć, Adam po śmierci taty przestał się uczyć, Karolina 

bardzo boi się pójść do tablicy.  

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI  pomaga właśnie takim dzieciom jak Paweł, Adaś czy Karolina. Dzieciom w 

potrzebie. Tym, które słyszą od innych „nie rokujesz!”, „będziesz nikim!” Dzieciom, które mimo 

młodego wieku, mają za sobą trudną historię.  Dzieciom, które potrzebują nie tyle rzeczy, co 

człowieka.   

Ogólnopolski program AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI działa także w naszej szkole. W tym roku szkolnym 

pomoże 1420 dzieciom z całej Polski, w tym 300 dzieciom z Krakowa. Poznaliśmy ich historie. Brak 

perspektyw.  Otoczenie, które zamiast motywować do zmiany, utwierdza w beznadziei.  

AKADEMIA pomaga im uwierzyć w siebie. Dzięki całorocznej opiece wolontariusza-tutora, dzieci 

dowiadują się, że są ważne, że są wyjątkowe, że każde z nich może stać się KIMŚ! Na każdych 

zajęciach do Indeksu Sukcesów, specjalnej książeczki, wolontariusz wpisuje jakieś osiągnięcie 

swojego ucznia. To sukcesy takie jak pierwsza w życiu piątka w szkole czy zgłoszenie się do tablicy. 

Oprócz tego dzieci uczestniczą w różnych wydarzeniach i imprezach, spotykają się z gwiazdami, 

odwiedzają uczelnie i wielkie firmy. Mogą nawet zasiąść w fotelu prezesa! Dzięki temu świat, który 

wydawał im się niedostępny, nagle znajduje się w zasięgu ręki! 

Dzięki AKADEMII 91% dzieci zaczęło dostrzegać swoje mocne strony, 83% poprawiło wyniki w nauce, 

a 81% odkryło, że nauka może być ciekawa! 

Twarzą i ambasadorem programu jest Szymon Majewski. Zdecydował się wesprzeć kampanię, bo 

sam kiedyś nie radził sobie w szkole. – Wiem jak to jest, kiedy się dostaje po głowie. W szkole, na 

niektórych lekcjach naprawdę zdarzało mi słyszeć: Majewski, nie rokujesz! Ostatnio też nie było 

łatwo. Ale idę dalej – nie poddałem się. Nie rzucam tego, co lubię. Za to rzucam dołowanym dzieciom 

koło ratunkowe. Zróbmy to razem. Wspólnie pomóżmy dzieciom, które słyszą  „nie rokujesz!”. Dajmy 

im szansę stać się kimś – przekonuje Szymon Majewski. 

– zobacz w spot promujący akcję KUP INDEKS na www.akademiaprzyszlosci.tv.  

Jak możesz pomóc? 

•         zaopiekować się konkretnym dzieckiem, fundując dla niego Indeks Sukcesów na 
www.kupindeks.pl 
•         wesprzeć system AKADEMII poprzez dowolną wpłatę online na www.kupindeks.pl  
•         wysyłać SMS o treści AKADEMIA pod numer 75465 (koszt 5 zł + Vat)  

 



Patronem AKADEMII PRZYSZŁOŚCI jest m.in. Rzecznik Praw Dziecka oraz Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. 

Więcej informacji o akcji: www.kupindeks.pl 

Indeksy kupili już: 

•   Szymon Majewski 
•   Paweł Małaszyński 
•   Daria Widawska 
•   Tomasz Majewski 
•   Krzysztof „Jankes” Jankowski 
•   Magdalena Różdżka   
•   Marta Żmuda Trzebiatowska 
•   Rafał „Tito” Kryla 
•   Emilka Stachurska 
•   Patrycja  Markowska 
•   Julia Kamińska 
•   Ania Guzik 
•  Agata Kulesza 

  


