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5. EDYCJA AKADEMII LIDERÓW FUNDACJI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
 
Akademię Liderów Fundacji Świętego Mikołaja powołaliśmy po to, by wyszukiwać i kształcić 
wyjątkowo zaangażowaną młodzież w wieku 16-20 lat do pełnienia roli liderów w swoich 
społecznościach lokalnych, a w przyszłości angażowania się w organizację życia publicznego Polski. 
 
Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja to:  

 Szkoła Letnia – 10-dniowy, bezpłatny wyjazd, podczas którego odbywają się szkolenia i 

warsztaty z tutorami, o tym jak prowadzić projekty, jak zarządzać zespołem, pozyskiwać 

partnerów i sponsorów. W szkole letniej prócz warsztatów i szkoleń będzie też czas na 

spotkania z wyjątkowymi osobami ze świata biznesu, polityki, nauki oraz kultury, którzy od 

wielu lat współtworzą życie publiczne, a ich inicjatywy służą milionom Polaków.  (22-31 lipca 

2019, Karczówka, koło Kielc) 

 Realizacja autorskiego projektu – to 3-miesięczny etap, podczas którego każdy z uczestników 

realizuje autorski projekt społeczny lub historyczny w swojej miejscowości, pod okiem tutora, 

który wspiera i dzieli się swoim doświadczeniem.  

 Szkoła Zimowa – 4 dniowy wyjazd podsumowujący zrealizowane projekty. Na zakończenie 

liderzy otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje.  

 Stypendium – przez cały rok szkolny 2019/2020 liderzy otrzymują stypendium na rozwój 

swoich pasji i talentów. 

W programie weźmie udział 30 osób w wieku 16-20 lat z całej Polski – autorów najlepszych pomysłów 
zgłoszonych w trakcie rekrutacji. 
 

A tak o programie mówi jeden z naszych 
absolwentów – Wojtek Fokczyński z Lublińca:   
 
„Akademia Liderów nie tylko nauczyła mnie 
prowadzenia projektów społecznych. Pokazała 
także, że to jak świat będzie wyglądał w 
przyszłości zależy tylko od nas. Akademia to 
szansa na zmianę siebie oraz otoczenia - mam 
nadzieję, że ją wykorzystam. Akademia dała mi 
znajomości, niezapomniane wspomnienia i 
wiedzę. Zmieniła również sposób postrzegania 
przez mnie świata. Dziękuję.”  

 
 
Minister Edukacji Narodowej objął Akademię Liderów FSM patronatem honorowym.  
 
Patronaty medialne: Program Trzeci Polskiego Radia, TVP Info, tygodnik „Idziemy”.  
 
Partnerzy programu: Muzeum Powstania Warszawskiego, Fundacja Dzieło Nowego 
Tysiąclecia,  Centrum Myśli Jana Pawła II, Przymierze Rodzin, Montesorii Mountain School. 
 
Zapraszamy młodych liderów!  
Informacji można szukać na www.mikolaj.org.pl/akademia 
Oraz na: https://www.facebook.com/AkademiaFSM 
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