Warszawa, 21.04.2021

„Działaj! Się nie poddawaj”. Startuje Akademia Liderów – bezpłatny program rozwojowy
dla młodzieży
Po ciężkim roku naznaczonym pandemią i przedłużającym się nauczaniem zdalnym,
niezwykle ważne staje się popularyzowanie inicjatyw, pokazujących młodym ludziom, że
mogą zmieniać świat na lepszy i rozwijać lokalne społeczności. Jedną z nich jest Akademia
Liderów – bezpłatny program rozwojowy dla młodzieży w wieku 16-20 lat z całej Polski.
Tegoroczna edycja jest realizowana pod hasłem „Działaj! Się nie poddawaj”. Rekrutacja do
programu właśnie ruszyła i potrwa do 16 maja br.
Akademia Liderów to roczny program Fundacji Świętego Mikołaja, w ramach którego
młodzież o liderskim potencjale realizuje swoje pierwsze autorskie projekty społeczne,
obywatelskie, historyczne lub na rzecz środowiska naturalnego. Program został stworzony w
2015 roku przez fundację, aby dać szansę młodym ludziom z różnych środowisk i lokalizacji
na zdobycie praktycznej wiedzy i realizację ciekawych pomysłów. Udział w programie jest
bezpłatny i stwarza okazję na rozwój kompetencji liderskich, zdobycie praktycznych
umiejętności z prowadzenia projektów, tutoring, jak również otrzymanie 2000 zł rocznego
stypendium.
W Akademii Liderów mogą wziąć udział osoby w wieku 16-20 lat, które chcą działać
społecznie i rozwijać swój liderski potencjał. Aby wystartować w rekrutacji do Akademii
trzeba
zgłosić
swój
pomysł
na
projekt
poprzez
formularz
na
stronie www.mikolaj.org.pl/akademia. Swoje pomysły można zgłaszać w trzech obszarach:
historycznym, społecznym i środowiskowym. Zgłoszenia można wysyłać pojedynczo lub w
zespołach dwuosobowych. Każdy zgłoszony projekt będzie analizowany przez fundacyjną
komisję. Autorzy najciekawszych pomysłów na działanie zostaną zaproszeni do zdalnej
rozmowy kwalifikacyjnej, a ostatecznie 30 osób zostanie finalistami Akademii Liderów w
2021 roku.
Uważamy, że niezmiernie ważne jest działanie z młodzieżą i na rzecz młodzieży, szczególnie
po tak ciężkim roku, kiedy większość młodych osób nie mogła angażować się w wolontariat,
działać wspólnie z rówieśnikami, a większość swego czasu spędziła przed ekranem
komputera. Tegoroczną edycję Akademii Liderów właśnie dlatego realizujemy pod hasłem
„Działaj! Się nie poddawaj” i zapraszamy do niej młodych ludzi z całej Polski, którzy mają
pomysły na rozwój siebie i lokalnych społeczności. – mówi Antonina Grządkowska z Fundacji
Świętego Mikołaja.
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Jeden z uczestników poprzednich edycji, Krystian z Pułtuska podsumował swój udział w
Akademii Liderów słowami: „Wszyscy Ci ludzie, warsztaty i wykłady dały mi w ciągu tygodnia
więcej motywacji i wiedzy niż miesiące przeżyte w apatii i poczuciu stagnacji. Otrzymałem
wiele, więc jestem zobowiązany do oddania jeszcze więcej dla moich bliskich i lokalnej
społeczności.”
Program został tak przygotowany, aby jego uczestnicy mogli zdobyć wiedzę i praktyczne
umiejętności takie jak m.in.: skuteczne prowadzenie projektów na rzecz dobra wspólnego,
planowanie działań, zarządzanie zespołem wolontariuszy, prowadzenie fundraisingu. Atutem
projektu jest także ogromna dawka motywacji do działania, którą otrzymują absolwenci
Akademii Liderów, dzięki warsztatom, grom symulacyjnym oraz spotkaniom dyskusyjnym z
mentorami i ekspertami.
Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja to wszechstronny i bezpłatny program
rozwojowy dla młodzieży w Polsce. Składa się z kilku istotnych elementów: szkoła letnia
młodych liderów prowadzona w formie 10 dniowego szkolenia i warsztatów, realizacja
autorskiego projektu pod okiem indywidualnego tutora, szkoła zimowa młodych liderów
oraz stypendium na cały rok szkolny 2021/2022 w wysokości 2000 zł.
W 2021 roku projekt Akademii Liderów jest realizowany z dotacji programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy, Finansowanego z Funduszy EOG.
O Fundacji Świętego Mikołaja
Fundacja Świętego Mikołaja działa od 2002 roku (www.mikolaj.org.pl). Wcześniej, od 1998
roku, istniała jako nieformalna grupa przyjaciół. Obecnie jej działalność skupia się na
fundowaniu stypendiów dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin (program „Stypendia św.
Mikołaja”). Przez 18 lat funkcjonowania przeprowadziła blisko 40 kampanii społecznych,
wspomagając ok. 8 tys. młodych ludzi. Wsparciem obejmowała m.in. rodzinne domy dziecka
i samotne matki. Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem Europejskiej Nagrody
Obywatelskiej 2011, nagrody Ubi Caritas 2008, TOTUS 2006 oraz Pro Publico Bono 2005.
Otrzymała także wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 roku.
Więcej o Fundacji Świętego Mikołaja: www.mikolaj.org.pl
Więcej o programie Stypendia Św. Mikołaja https://mikolaj.org.pl/stypendia
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