
Fundacji Marka Kamińskiego 

Od kilku lat grupa przedsiębiorców wspiera naszą 

fundację i wspólnie skutecznie pomagamy dzieciom!

Dołącz do tego wspaniałego grona Darczyńców i 

razem zmieniajmy życie dzieci!
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FUNDACJA MARKA KAMIŃSKIEGO

7 LATWSPARCIA

DLA MŁODZIEŻY

ponad 400 dzieci objętych programem Life 

Plan
3,5 tys. osób korzystających z aplikacji 

Walk4Change
wyprawa z 15-letnim Jaśkiem Melą i zdobycie 

2 biegunów w jednym roku

zrealizowane programy pomocy dzieciom i 

osobom

niepełnosprawnym: Klub odkrywcy dobra, 

Nadzieja dla serc, Wisła XXI wieku 

WIĘCEJ

https://marekkaminski.com/fundacja-mk/


CZYM JEST IDEA LIFE PLAN ACADEMY

Fundacja Marka Kamińskiego od 7 lat wspiera młodzież, 

której brakuje wsparcia, motywacji i wiary w siebie, co może skutkować 

poczuciem wykluczenia, czy przerodzić się w stany depresyjne

Dla młodzieży w wieku 14-17 lat stworzyliśmy Life Plan Academy.

Nie przygotowuj drogi dla dziecka

Przygotowuj dziecko do drogi



Biegun

metoda

Program bazuje na 5 krokach Metody

Biegun Marka Kamińskiego, osobistych

doświadczeń zdobytych podczas

ekstremalnych wypraw. Celem programu

jest zmiana jakości życia, zapobieganie

depresji i  budowa własnej wartości,

poprzez naukę osiągania indywidualnych

celów. 

Bo każde dziecko jest ważne!

Marek Kamiński



Globalnie

działamy

Do tej pory Fundacja sama prowadziła program, 

rekrutując do niego dzieci z całej Polski, wybierając 

i szkoląc trenerów oraz organizując poszczególne 

moduły szkoleniowe.

Obecnie programy rozwojowe w ramach Life Plan 

Academy są przekazywane w formie know-how i 

Fundacja szkoli opiekunów organizacji 

- na co dzień pracujących z dziećmi na całym świecie.

W ten sposób działamy globalnie - równolegle 

prowadzimy program w wielu miejscach, wspierając 

dużo większą ilość dzieci. Pracujemy z dużymi 

fundacjami z całej Polski.



POMAGAMY DZIECIOM W CAŁEJ POLSCE



WSPIERAJĄ PROGRAM LIFE PLAN ACADEMY



OSIĄGNIĘCIA I CELE LPA

Cel/data 2020 2021

Ilość dzieci, które wejdą do 

LPA

300 3000

Ilość organizacji 

współpracujących

5 40

Ilość wyszkolonych trenerów 

w organizacjach

15 450



HISTORIE NASZYCH DZIECI

Iga

Dominika nie czuje 

wsparcia ze strony 

najbliższej rodziny. 

Jej Babcia często 

krytykuje jej 

zachowanie i wprost 

nazywa ją „czarną 

owcą”. LPA nauczył 

Ją radzić sobie z 

sytuacjami braku 

akceptacji. Program 

dał Jej siłę i wiedzę, 

jak wierzyć w siebie, 

pomógł odkryć 

swoje zalety. Dominika

„6 razy chciałam, aby 

mnie tu nie było, a 

teraz mam 6 milionów 

powodów aby tu być".

LPA dał Jej siłę i 

motywacje do walki o 

siebie. Zbudował 

poczucie wartości, 

którego w ogóle nie 

miała. Obniżył poczucie 

strachu i braku 

akceptacji. 



HISTORIE NASZYCH DZIECI

Dominika Łukasz

Dominika to osoba z 

dużymi problemami 

psychologicznymi,

wycofana, 

zalękniona, 

wcześniej miała 

myśli samobójcze. 

Dzięki LPA

przezwyciężyła 

swój strach.

LPA zmienił Jej 

patrzenie na siebie 

samą i dodał jej 

wiary w siebie.

Łukasz często nie 

radzi sobie z 

emocjami i wykazuje 

skłonność do 

agresywnych 

zachowań. Dzięki 

LPA poczuł się 

pierwszy raz w życiu 

bezpiecznie, 

zrozumiał, że nie 

zawsze jest tak jak się 

chce żeby było, ale 

warto zmieniać 

siebie i dążyć do 

realizacji marzeń.



TAK PRACUJEMY W LPA

150 godzin pracy warsztatowej



TAK PRACUJEMY W LPA

25 godzin pracy indywidualnej 

z treneremWyprawa 

25 godzin pracy własnej



TAK PRACUJEMY W LPA

Gala Life Plan Academy



NOWE NARZĘDZIE - APLIKACJI LPA

Częścią programu Life Plan Academy i jednym z celów na 2021  jest dokończenie 

budowy aplikacji mobilnej do nauki autorskiej metody samorozwoju i pomocy w jej 

stosowaniu w codziennym życiu. Dzięki aplikacji nieograniczona ilość dzieci będzie 

miała dostęp do skutecznego narzędzia motywacyjnego.

Aplikacja ma formę gry, by skuteczniej zachęcić dzieci do wejścia w proces nauki i samorozwoju.



NOWE NARZĘDZIE - APLIKACJI LPA



POMAGAM Z MARKIEM KAMIŃSKIM

propozycja oferty ekskluzywnej dla Darczyńcy

Dla Darczyńcy 



CO ZYSKUJE SPONSOR?

Darczyńca oferuje roczne wsparcie finansowe dla programu Life Plan 

Academy.

Dzięki temu Fundacja Marka Kamińskiego przygotowuje

specjalny pakiet motywacyjny dla Darczyńcy i Jego pracowników.

JAK POMÓC?



CO ZYSKUJE SPONSOR?

W 2021 3000 tysiące dzieci w Polsce będzie mogło uczestniczyć w programie,

który pomoże im zmienić ich życie i uwierzyć w siebie.

EFEKT

Darczyńca otrzyma darmowe wsparcie motywacyjne, szczególnie istotne w 

czasach niepewności.



CO ZYSKUJE SPONSOR?

Udział w unikalnym projekcie angażującym organizacje charytatywne i 

edukacyjne wzmocni wizerunek odpowiedzialnej marki dającej wsparcie 

potrzebującym grupom społecznym. 

EFEKT WIZERUNKOWY

Darczyńca zareaguje na zagrożenia rzeczywistości - niepewność jutra, 

ekstremalne otoczenie, izolacja – czyli czynniki wpływające na pogorszenie się 

stanu psychicznego Polaków i zagrożenie depresją.

Darczyńca odpowiedzialnie wybiera narzędzia do walki z zagrożeniem depresją – współpracuje

z wiarygodnym partnerem – Markiem Kamińskim - ekspertem od przetrwania w ekstremalnie 

trudnych warunkach. 



KORZYŚCI 
DLA DARCZYŃCY

* Propozycja wstępna, Fundacja jest otwarta na inne formy 
współpracy, dostosowane do potrzeb 

Darczyńcy



Zostań Partnerem BiznesowymKORZYŚCI DLA DARCZYŃCY: 

CSR FIRMY

- udział w unikalnym projekcie angażującym organizacje charytatywne i edukacyjne

- pomoc dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym w budowaniu w własnej wartości i nauce osiągania celów, co realnie pozwoli im  

kształtować  swoje życie na drodze do usamodzielniania się

EDUKACJA I ROZWÓJ DLA ZESPOŁU DARCZYŃCY

- uczestnictwo w specjalnie opracowanym szkoleniu biznesowym Metodą Biegun prowadzonym przez certyfikowanych Trenerów Fundacji z
doświadczeniem biznesowym w formule np.:

1 moduł: 4 godz. online

2 moduły, każdy po 4 godz. online (możliwość 1 dnia stacjonarnie)

- dostęp do biblioteki motywacyjnej Marka Kamińskiego

- przeprowadzenie programu LPA w organizacjach wspierających dzieci i młodzież wskazanych przez Darczyńcę

- możliwość objęcia programem na platformie e-learningowej dzieci pracowników Darczyńcy

WIZERUNEK DARCZYŃCY

- wpisanie wartości i filozofii Life Plan Academy w misję Darczyńcy

- kreowanie pozytywnego wizerunku Darczyńcy, jako firmy angażującej się w bieżącą problematykę społeczną

- identyfikacja medialna Darczyńcy z Life Plan Academy na wielu polach 



ZAUFALI NAM

TRENERZY 

WOLONTARIUSZE

KOFEA



Mentor projektu - Marek Kamiński

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

marekkaminski@kaminski.pl

Współpraca z partnerami biznesowymi– Joanna Olender

joanna.olender@kaminski.pl

600 949 049

Więcej o nas i projekcie: https://marekkaminski.com/lifeplan/

https://marekkaminski.com/lifeplan/

