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Współcześnie, jednym z najbardziej palących problemów społecznych 
jest wyrównywanie szans na rozwój dzieci. Jako twórcy pierwszej 
w Polsce Akademii Rozwoju poprzez Sport “Ferajna” chcielibyśmy 
zaproponować Państwu uczestnictwo w akcji CSR, w której już nawet 
niewielkie kwoty mają moc czynienia dużych zmian. 

Dzięki Państwa zaangażowaniu będziemy mogli przyjąć w szeregi 
naszej ferajnowej rodziny kolejnych podopiecznych, których rodziców 
po prostu nie stać na opłacenie zajęć. Nasz program jest skierowany 
do firm i instytucji każdej wielkości, gdyż możliwości wsparcia 
zaczynają się już od 140 zł miesięcznie.

CSR - czyli społeczne odpowiedzialność/zaangażowanie biznesu. To koncepcja, w ramach której, przedsiębiorstwa są jednostkami społecznymi 
uwzględniającymi w swojej strategii nie tylko interesy udziałowców, ale i całego społeczeństwa. Firmy dzięki niesionej pomocy, mają szansę 
podkreślić ważne cechy swojej tożsamości i budować w ten sposób swój przyjazny wizerunek. Największe benefity działania CSR przynoszą gdy 
są istotnym, stałym i konsekwentnie rozwijanym elementem strategii przedsiębiorstwa. Wtedy bycie „Świętym Mikołajem” naprawdę się opłaca.

o programie
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Misja

Ferajna to znacznie więcej niż kolejna akademia piłkarska, 
obiecująca rodzicom uczynienie z ich dzieci kolejnych Lewandowskich. 
Wypracowaliśmy skuteczny program szkolenia piłkarskiego, który 
pozwala Ferajnowiczom na rozwijanie umiejętności piłkarskich,                        
ale  w naszej filozofii na pierwszym miejscu stawiamy na rozwój 
psychologiczny naszych podopiecznych. 

Uczymy umiejętności miękkich niezbędnych na współczesnym rynku 
pracy. Ferajnowicze – pod okiem psychologów obecnych na każdych 
zajęciach  –  uczą się radzenia sobie ze stresem, poprawiają 
umiejętności komunikacyjne, zyskują umiejętności pracy w grupach 
i trenują koncentrację. 

Ferajna to autorski program treningu mentalnego realizowany za 
pomocą zajęć sportowych. Wielu z naszych podopiecznych podkreśla, 
że dzięki brakowi stresu związanego z wynikiem, uczestnictwo                       
w zajęciach to dla nich prawdziwa frajda!
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Ferajna w liczbach
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Założyciele

DAMIAN BIAŁEK

BARTŁOMIEJ OSTASZ

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Sportu na Uniwersytecie SWPS. Uzyskał 
tytuł magistra socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalista i trener w dziedzinie treningu 
mentalnego. Pracuje m.in. z zawodnikami Polskiej Kadry Narodowej powołanymi na ostatnie Zimowe 
Igrzyska Olimpijskie w Pjongchang. Prowadzi warsztaty i wykłady dla trenerów i rodziców dotyczące 
wychowania poprzez sport. Współtwórca systemów szkolenia sportowego, jak i mentalnego. Trener 
piłkarski i bramkarz drużyn futsalowych.

Specjalista w dziedzinie psychologii sportu i trener piłki nożnej. Absolwent Uniwersytetu SWPS. Od stycznia 
2019 przygotowuje Kadrę Narodową parapływaków i paralekkoatletów do Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 
2020. Współpracował z Kadrą Województwa Kujawsko-Pomorskiego U-12 w piłce nożnej, z projektem 
Elite Academy, z Funduszem Natalii Partyki oraz Fundacją Kamili Skolimowskiej. Współpracuje ze 
sportowcami rangi Mistrzostw Europy, a także rangi Mistrzostw Polski i Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski. Założyciel projektu „Mental Play” organizującego warsztaty z zakresu psychologii sportu i treningu 
mentalnego dla zawodników, rodziców i trenerów. Publikuje artykuły dla magazynu Asystent Trenera.
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W ramach programu CSR “Ferajna Razem!” dajemy 
Państwu możliwość współfinansowania uczestnictwa 
dzieci w prowadzonych przez nas zajęciach. Dlaczego 
współfinansowania? W tym wypadku wychodzimy z prostego 
założenia, że rzeczy darmowe częściej są niedoceniane, a nawet 
nieduże zaangażowanie finansowe wzmacnia motywację do 
uczestnictwa w zajęciach.

Kwota, od której jesteśmy w stanie uruchomić wsparcie 
dla jednego dziecka to 140 zł miesięcznie. Aby uniknąć 
rozczarowania dzieci i dać im szansę pełnego doświadczenia 
Ferajny, umowy podpisujemy na pół roku/rok (płatności co 
miesiąc).

140/msc
dla 1 dziecka
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Pakiety

BRĄZOWY
1 dziecko

SREBRNY
2-5 dziecI

Oprócz oczywiście radości i 
uśmiechu dziecka w tym pakiecie 
gwarantujemy: 

• dyplom z podziękowaniami, 
• naklejkę “Partner Ferajny” 

oraz wspomnienie na naszych 
kanałach w social mediach, 

• umieszczenie logotypu na naszej 
stronie internetowej w sekcji 
partnerów.

Na poziomie srebrnym zawiera się 
wszystko z pakietu brązowego, jak 
również:

• materiały zdjęciowe do                   
wykorzystania w social mediach, 

• możliwość publikacji dedyko-
wanej treści (dotyczącej naszej 
współpracy) w naszych kanałach 
SM.

Poza gwarancją uśmiechu dzieciaków, przygotowaliśmy pakiety partnerskie:
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Pakiety

ZŁOTY
powyżej 5 dzieci

W tym pakiecie zawarte są wszystkie nagrody z poziomu brązowego 
i srebrnego, a dodatkowo gwarantujemy: 

• koszulka pamiątkowa Ferajny z nazwą firmy, 
• umieszczenie nazwy firmy na banerze ze sponsorami złotymi na                                     

imprezach organizowanych przez Ferajnę, 
• możliwość nazwania jednej ze stref konkursowych na organizowanych 

przez nas wydarzeniach nazwą firmy, 
• stoisko w czasie wydarzeń organizowanych przez nas (urodziny, piknik)
• możliwość dołączenia gadżetów firmowych do pakietu ferajnowicza, 
• możliwości dalszego elastycznego zacieśniania współpracy.
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Kontakt

| +48 504 724 215 

| kontakt@akademiaferajna.pl

| akademiaferajna.pl 
| fb.com/akademiaferajna

Zachęcamy do zaangażowania w program 
“Ferajna Razem!” – tu liczy się każde dziecko!

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy 
pytań dotyczących programu lub Akademii, 

zachęcamy do kontaktu.


