fundacja WYMARZONY STARt
lekcje przygotowania do dorosłości

WAKacyjne warsztaty DLA
UCZNIÓW GIMNAZJUM I LICEUM
W PROGRAMIE:
ODKRYWANIE PASJI I SWOJEGO POTENCJAŁU
BUDOWANIE PEWNOŚCI SIEBIE
PLANOWANIE DALSZEJ DROGI EDUKACJI
PIERWSZA PRACA - ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
WŁASNY BIZNES - JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ?
SPEŁNIANIE MARZEŃ I SZCZĘŚLIWE ŻYCIE
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O INICJATYWIE
Fundacja WYMARZONY START to nowa inicjatywa, powstała z myślą o młodzieży, którą
chcemy zachęcić do pracy i przygotować do wejścia w dorosłe życie.
NASZA MISJA zaczyna się od pokazania, w jaki sposób dzisiejsze decyzje uczniów wpłyną
na ich los w przyszłości oraz czego mogą się spodziewać po zakończeniu szkoły.
W obecnej rzeczywistości, przepełnionej obowiązkami dnia codziennego, rzadko który
rodzic jest w stanie przekazać dorastającemu dziecku wiedzę związaną z planowaniem
swojej kariery i realizacji marzeń. Skupieni na obowiązkach zapominamy, że istnieje szansa
na to żeby w dorosłym życiu NASZE dzieci robiły coś, co będzie nie pracą, ale realizacją
pasji przynoszącą dobrobyt i spełnienie każdego dnia.
Uważamy, że KAŻDY, absolutnie KAŻDY może osiągnąć coś, co z perspektywy czasu
będzie mógł nazwać spełnieniem marzeń. Jednak żeby tak się stało potrzebny jest cel i
umiejętność jego osiągania.
Na Naszych zajęciach będziemy krok po kroku pokazywać narzędzia służące do poznania
siebie i planowania przyszłości, a także przybliżać realia warunków gospodarczych i
biznesowych niezbędnych do stopniowego uświadomienia, a następnie dążenia
do samorealizacji i subiektywnego szczęścia.
Dzieciom i młodzieży uczestniczącej w Naszych zajęciach pokażemy w jaki sposób
zawalczyć o swoją przyszłość, zyskując pewność siebie i satysfakcję z systematycznej pracy.
Chcemy zaszczepić w dzieciach pasję do życia i tworzenia przychylnego dla nich świata,
która stanie się podwaliną ich WYMARZONEGO STARTU w dorosłość.
Zajęcia prowadzone są dla uczniów od I klasy gimnazjum do III klasy liceum, program zajęć
będzie indywidualnie dopasowany do uczestników.
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PROGRAM
WARSZTATÓW
POZNAWANIE SIEBIE
co lubię? odkrywanie pasji
co umiem? odkrywanie talentów i umiejętności
co chcę robić w życiu? cele i marzenia

ZMIANA PRZEKONAŃ
budowanie pewności siebie
przywrócenie wiary w marzenia
studia i praca - pasja czy obowiązek?

DALSZA EDUKACJA
wybór kierunku studiów
wybór formy studiów
perspektywy na rynku pracy

PRACA I BIZNES
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
planowanie kariery zawodowej w oparciu o pasje i umiejętności
mały biznes - jak zarabiać już dziś np. dając korepetycje

FUNDACJA WYMARZONY START

STRONA 3 / 4

WYKŁADOWCY
Jesteśmy przedsiębiorcami, którzy chcą zmienić coś w myśleniu i postawie
młodych ludzi. Kochamy swoją pracę, jednak dość późno odkryliśmy nasze
umiejętności i pasje, a jeszcze później udało nam się przekuć je w konkretne
działania i pracę. Teraz chcemy zainspirować młodzież do tego, by pomyśleli o
swojej przyszłości nieco wcześniej niż my, przed laty. Pracujemy w różnych
branżach jednak na codzień robimy właściwie to samo - inspirujemy,
uświadamiamy oraz szkolimy innych ludzi, czasem całe firmy, jak mądrze
wykorzystać swój potencjał i osiągać właściwe cele. Zapraszamy do współpracy!

JAN KONRAD SIMM
Szef agencji marketingowej ENTERIA, specjalizującej się w projektowaniu stron WWW.
Doradza właścicielom i prezesom małych i
średnich firm w zakresie marketingu internetowego, organizacji sprzedaży oraz obsługi
klienta. Pracuje w branży od 8 lat, w wieku 22
lat założył własną firmę i zatrudnił pierwszych
pracowników. Absolwent Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu. Założyciel fundacji
„Wymarzony Start”.

PAULINA CZACHOWSKA
Właścicielka firmy Czachowska Invest Care.
Pomaga przedsiębiorcom w ułożeniu i realizacji strategii biznesowych dążących do pozyskania potrzebnego finansowania. W ramach
swojej działalności stawia na innowacyjne projekty tworzące wartość społeczną, traktując
przy tym czynnik ludzki jako najważniejszy
element udanego przedsięwzięcia. W kooperacji ze specjalistami z poszczególnych branż
prowadzi liczne projekty biznesowe.
Absolwentka Akademii Trenera w Poznaniu.
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