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Informacja prasowa

Mateusz Mielczarek z XXVII Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Czackiego w Warszawie
w gronie laureatów pierwszej polskiej edycji
programu Pramerica Moc Działania
Mamy ogromną przyjemność poinformować, że uczeń XXVII Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Czackiego w Warszawie – Mateusz Mielczarek – znalazł się
w gronie dwunastu laureatów wyróżnionych przez kapitułę programu Pramerica
Moc Działania. Celem projektu jest docenienie i wyróżnienie młodych ludzi – takich
jak Mateusz, aktywnie działających na rzecz swojej społeczności.
Mateusz jest uczniem drugiej klasy szkoły średniej. Poza nauką jest mocno zaangażowany
w ochronę praw człowieka i dziecka, czego daje wyraz w pisanych do Gazety Wyborczej
artykułach oraz biorąc udział w debatach i warsztatach na ten temat. W grudniu 2017 roku
został Młodzieżowym Doradcą Rzecznika Praw Dziecka, pomagał m.in. w organizacji
Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka. Na zaproszenie Biura Rzecznika Praw Dziecka,
w ramach projektu „Non-violent Childhoods: moving on from corporal punishment in the
Baltic Sea Region", organizowanego przez Komisję Europejską, brał udział w debacie jako
prelegent. Ponadto był ambasadorem Festiwalu Edukacji Międzynarodowej w Warszawie.
Mateusz jest też wolontariuszem WOŚP, akcji Szlachetna Paczka i Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN oraz społecznikiem szkolnym.
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.
Swoje zgłoszenia do programu nadesłało kilkudziesięciu uczniów ze szkół z całej Polski.
„Odzew jaki otrzymaliśmy przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. To budujące, że wśród nas
jest tak wielu młodych ludzi pełnych wiary i determinacji w czynieniu otaczającego świata
lepszym i pomagających tym, którzy najbardziej tego potrzebują, nawet kosztem swojego
wolnego czasu. Wybór był bardzo trudny, bo każda ze zgłoszonych inicjatyw była ciekawa
i przynosiła wiele dobrego innym ludziom. Ostatecznie wybraliśmy dwunastkę laureatów,
którzy swoją siłą i działaniem wzbudzili szczególny podziw wśród członków Kapituły. To
młodzi ludzie, którzy mają w sobie wyjątkową Moc Działania” – mówi Małgorzata Morańska,
prezes Fundacji Pramerica .

Wszyscy laureaci zostaną nagrodzeni podczas finałowej gali programu, która odbędzie się
22 marca w Warszawie. W trakcie wieczoru zostanie też wyłoniona dwójka złotych
medalistów projektu, których inicjatywy i postawa wzbudziły szczególny podziw oraz
uznanie członków jury. Nagrodą dla nich będzie wyjazd do Waszyngtonu, udział
w międzynarodowej gali Spirit of Community i możliwość wymiany doświadczeń z młodymi
wolontariuszami z całego świata. Oprócz tego otrzymają oni wsparcie finansowe dla swoich
inicjatyw lub wybranych przez siebie organizacji. Oprócz udziału w gali, wszyscy laureaci
wezmą także udział w zorganizowanych specjalnie dla nich warsztatach,
przeprowadzonych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Program Pramerica Moc Działania jest organizowany 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. Patronat medialny nad
inicjatywą objęły redakcje „Cogito” i „Perspektywy”.
Więcej informacji o
www.mocdzialania.pl.
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Kontakt dla mediów:
Pramerica Moc Działania / Małgorzata Morańska
e-mail: malgorzata.moranska@pramerica.pl
tel. (+48) 660 755 238

Marlena Garucka-Kubajek
e-mail: pramericamocdzialania@alertmedia.pl
tel. (+48) 506 051 987

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.
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.

