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Informacja prasowa  

 

 

Polski uczeń = aktywny wolontariusz? 
Startuje program Pramerica Moc Działania 

 

Śpiwory dla bezdomnych, poduszeczki dla chorych dzieci, czy ławki dla samotnych 

uczniów – to tylko niektóre z działań, którymi przez lata zachwycali nastolatkowie 

zza granicy w ramach programu Prudential Spirit of Community. Teraz przyszedł 

czas, aby międzynarodowe uznanie zdobyły również inicjatywy realizowane przez 

polskich uczniów. Program Pramerica Moc Działania rusza już 1 września.  

 

– Organizowany przez nas program to doskonały sposób na docenienie zaangażowania 

młodych ludzi, ich wrażliwości i otwartego serca. Tego typu działania, podejmowane 

odważnie przez młodzież są często niezwykle kreatywne, pozbawione wszelkich ograniczeń 

oraz niosą podwójną korzyść: realną pomoc w miejscach, gdzie jest ona potrzebna, a także 

wzór godny naśladowania wśród rówieśników – mówi Aneta Podyma, Prezes Zarządu 

Pramerica Życie TUiR SA. 

Pramerica Moc Działania to polska odsłona programu Spirit of Community, który powstał 

ponad 20 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Jego ideą jest wyróżnienie młodych ludzi          

w wieku szkolnym, którzy angażują się w inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności,       

a dzięki odwadze i chęci działania, chcą zmieniać świat na lepszy.  

Spośród uczniów, zgłoszonych przez szkoły w całej w Polsce, zostanie wybranych dwunastu 

laureatów, którzy wezmą udział w serii interesujących warsztatów. Najciekawsze idee 

młodych wolontariuszy zostaną wyróżnione podczas uroczystej gali, która odbędzie się  

w marcu przyszłego roku w Warszawie. Również podczas niej poznamy dwóch złotych 

finalistów Pramerica Moc Działania, którzy polecą do Waszyngtonu                                              

na międzynarodowy finał Prudential Spirit of Community. 

– Oprócz udziału w inspirujących spotkaniach, laureaci z całego świata będą mieli okazję 

zwiedzić najciekawsze atrakcje Waszyngtonu oraz wziąć udział w uroczystej gali, podczas 

której odbiorą osobiste gratulacje składane przez wyjątkowe osobistości. W ubiegłych latach 

byli to między innymi Michael Phelps, Hillary Swank, czy Kevin Spacey – mówi Małgorzata 

Morańska, prezes Fundacji Pramerica. 

Program Pramerica Moc Działania organizowany jest przez Fundację Pramerica, Pramerica 

Życie TUiR SA we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Inicjatywę 

wspierają również Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Warszawskiego, Amerykańska Izba 



 

 

Handlowa AmCham oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, których przedstawiciele 

wezmą udział w ocenie formularzy. 

Aby zgłosić ucznia do programu, wystarczy wejść na stronę www.mocdzialania.pl                         

i wypełnić formularz, dostępny od 1 września do 30 listopada. Wypełniony i podpisany 

przez nauczyciela dokument należy dostarczyć skanem 

na adres mocdzialania@pramerica.pl lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji Pramerica. 

Więcej informacji o polskiej edycji Pramerica Moc Działania na stronie 

www.mocdzialania.pl. 

 

 
Kontakt dla mediów:  

 
Pramerica Moc Działania / Małgorzata Morańska Magdalena Kerber  
e-mail: malgorzata.moranska@pramerica.pl       e-mail: pramericamocdzialania@alertmedia.pl  

tel. (+48) 660 755 238     tel. (+48) 693 842 027 
 
 
 

Pramerica Życie TUiR SA należy do Prudential Financial, Inc.- jednej z największych instytucji finansowych na świecie z ponad 

140-letnią historią. W Polsce oferujemy ubezpieczenia na życie o jednym z najszerszych zakresów ochrony. Na rynku wyróżnia nas 

wyjątkowa dbałość o Klientów i ich zaufanie a także najwyższe standardy obsługi. Naszym Klientom dajemy realne oparcie 

finansowe w momencie, gdy tego najbardziej potrzebują, a przez cały okres współpracy chronimy to, co dla nich najważniejsze, 

pomagając im czerpać więcej z życia. Tworzymy przyjazne i oparte na szacunku środowisko pracy, w którym ambitni i wyjątkowi 

ludzie mogą się rozwijać, realizować swój potencjał i osiągać sukcesy. Dzięki stabilnym fundamentom - naszym wartościom - 

towarzyszącym nam w codziennej pracy wspólnie tworzymy firmę, która wspiera klientów w realizacji ich celów życiowych i 

odpowiada na ich dynamicznie zmieniające się potrzeby.  

Więcej informacji na http://www.pramerica.pl. 

 

Prudential Financial, Inc., spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, nie jest powiązana w żaden sposób z Prudential plc, 

spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na temat PFI można znaleźć na stronie www.prudential.com 

 

Od 2009 roku przy Pramerica Życie działa Fundacja Pramerica. Realizując swoją misję Fundacja otwiera umysły młodych na 

otaczający ich świat, przygotowuje do życia w świecie finansów i dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem. Fundacja Pramerica 

angażuje się również w działania promujące zdrowie i profilaktykę zdrowotną, bo doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co jest 

najcenniejsze: życie i zdrowie. A to wszystko z pomocą zaangażowanych i pełnych empatii wolontariuszy – pracowników, 

współpracowników i przyjaciół Pramerica Życie. Więcej informacji na www.fundacjapramerica.pl. 

 

Jednym ze sztandarowych inicjatyw Fundacji Pramerica jest polska edycja programu Pramerica Moc Działania, 

zapoczątkowanego we wrześniu 2017 roku. Program wyróżnia i nagradza uczniów szkół ponadpodstawowych, aktywnych                   

i zaangażowanych na rzecz lokalnej społeczności. Laureaci mogą wziąć udział w rozwijających warsztatach, a także otrzymują 

atrakcyjne nagrody, a zwycięzcy maja okazję wziąć udział w międzynarodowej Gali Finałowej programu w Waszyngtonie. 

 

 

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie 

dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych 

umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej i 

najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodych ludzi, działającej obecnie w stu 

dwudziestu krajach. 
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Nasze programy przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów. 

Ucząc poprzez działanie, oferujemy wiele możliwości praktycznego sprawdzenia wiedzy. Staramy się rozwijać umiejętność 

krytycznego myślenia oraz kształtować aktywny stosunek do życia. 


