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Szanowni Państwo! 

 

Miło nam poinformować, iż Fundacja „Wolność i Demokracja” organizuje rekrutację 

młodzieży polonijnej na dziesięciodniowy wyjazd do Polski w ramach projektu:  

 

Szkoła lidera polonijnego „Ja – Lider” 
 

współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

nad Polonią i Polakami za granicą.  

 

Termin: 7-17 lipca, 2019 r.   

 

Miejsce pobytu: pensjonat „Złote Góry”, Sienna 5H, 57-550 Stronie Śląskie 

 

 

Projekt ma na celu wspomaganie rozwoju polskich społeczności na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w 

Mołdawii, Słowenii, Hiszpanii i Niemczech.  

W ramach projektu zaplanowano 10-dniowe warsztaty umiejętności liderskich, których celem jest 

przygotowanie uczestników do aktywnego i świadomego działania w środowiskach polskich za 

granicą, oraz wyjazdy edukacyjno-poznawcze.  

Szkoła lidera polonijnego skierowana jest do młodzieży polskiego pochodzenia, dobrze 

posługującej się językiem polskim, która zamieszkuje tereny Litwy, Białorusi, Mołdawii, 

Ukrainy, Niemiec, Hiszpanii i Słowenii, chcącej podnieść swoje kompetencje przywódcze, 

nauczyć się pracować metodą projektową, lepiej poznać siebie, a także pogłębić znajomość języka 

polskiego, kultury i historii Polski.  

Podczas szkoleń uczestnicy projektu na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności, pod opieką 

trenerów, dokonają analizy potrzeb ich lokalnego środowiska, zaplanują projekt według nich 

najbardziej potrzebny dla ich społeczności (w porozumieniu z prezesem organizacji lub szkoły 

którą reprezentują). Podczas szkolenia zostanie zorganizowany konkurs na najlepszą prezentację 

mini-projektu, w którym do wygrania będą atrakcyjne nagrody. Po powrocie do kraju 

zamieszkania, młodzi liderzy będą mieli za zadanie wykonać zaplanowany podczas warsztatów 

miniprojekt.  
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Projekt jest skierowany do osób polskiego pochodzenia, skupionych wokół organizacji 

polskich na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Hiszpanii, Słowenii, Niemczech i Mołdawii, którzy 

jednocześnie spełniają następujące warunki:  
 

 Mieszkają na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Hiszpanii, Słowenii, Niemczech lub Mołdawii 

 Są aktywnie zaangażowani w działalność polskich organizacji i/lub szkół na Litwie, Białorusi, 

Ukrainie, w Hiszpanii, Słowenii, Niemczech lub Mołdawii  

 W pierwszej kolejności projekt jest skierowany do osób, które jeszcze nie brały udziału 

w podobnych wyjazdach do Polski 

 Deklarują gotowość realizacji opracowanego podczas warsztatów miniprojektu po powrocie 

do miejsca działalności organizacji, którą reprezentują  

 Władają językiem polskim na poziomie dobrym 

 Mają ukończony 16. rok życia, nie przekraczają 30. roku życia  

 

Rekrutujemy zespoły 5-osobowe z organizacji polskich z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, 

Hiszpanii, Niemiec i Słowenii.  

 

Warunkiem przystąpienia do projektu jest ukończenie 16 roku życia. Jeśli w grupie desygnowanej 

do udziału w projekcie są osoby niepełnoletnie, organizacja polonijna deklaruje zapewnienie 

pełnoletniego opiekuna grupy, który będzie jednocześnie pełnoprawnym uczestnikiem projektu.  

 

Zgłoszenia w formie ankiety rekrutacyjnej oraz (w przypadku osób niepełnoletnich) karty 

kwalifikacyjnej należy dokonać do dnia 10 maja 2019 roku, wypełniając ankietę rekrutacyjną 

poprzez google docs i przesyłając kartę kwalifikacyjną i tabelkę zbiorczą (plik excel) na adres: 

lazarz.kapaon@wid.org.pl, lub składając bezpośrednio w siedzibie Fundacji.  
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