
 

 

MŁODZIEŻOWA SZKOŁA LIDERÓW  
 poszukiwani aktywni młodzi ludzie, którzy chcą podnieść swoje kompetencje. 

Spotkania odbywać się będą w Mikorowie lub Bytowie  
(w zależności od tego skąd będziecie) od X/2018 r. do II /2019 r.  

Czekamy na Wasze zgłoszenia. 
 
MŁODZI – CZAS NA WAS! 
 

Zapraszamy do pierwszej Młodzieżowej Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej.  
Rekrutacja trwa do5 października 2018 r.  
Na co dzień działasz na „swoim podwórku” i motywujesz innych do działania?  
A może masz na koncie realizację pierwszych inicjatyw i przedsięwzięć lokalnych ? 
Ta szkoła jest dla Ciebie! 
Kogo szukamy? 
Zajęcia są przeznaczone dla tych, którzy widzą wokół siebie potrzebę zmian i chcą podjąć 
działania, by je wcielać w życie. 
 
Szukamy: 
Aktywnych, zaangażowanych młodych osób powyżej 16 roku życia - chcących przeżyć 
wspólną przygodę i podnieść swoją skuteczność, młodych zaangażowanych w samorządy 
uczniowskie, organizacje, rady młodzieżowe, etc., chcących przeżyć wspólną przygodę i 
niebojących się współpracy z przedstawicielami 3 sektorów. 
 
Co się wydarzy? 
Przejdziesz kurs liderski prowadzony przez profesjonalnych trenerów. Staniesz się 
skuteczniejszym liderem. Zyskasz kompetencje, wiedzę i gotowość do wprowadzania zmian w 
Twoim otoczeniu. 
Jak będziemy pracować? 
Do udziału zapraszamy 12 osób, które w specjalnie stworzonym kursie liderskim wzmocnią 
swoje kompetencje, poszerzą wiedzę i zdobędą nowe kontakty. 6 interaktywnych warsztatów, 
co oznacza, że nie będzie to kolejny nudny wykład, a przygoda edukacyjna pełna przydatnej 
wiedzy, ćwiczeń i wzajemnych interakcji. Plan spotkań będzie dostosowany do potrzeb grupy. 
 
Dlaczego warto się do Nas zgłosić? 
Po pierwsze dowiesz się: 
1. Jakie są Twoje mocne strony i co powinieneś zrobić, aby poczuć się pewniej w roli lidera. 
2. Na czym polega efektywna komunikacja. 
3. Jak badać lokalne potrzeby i z kim warto nawiązać współpracę, żeby działać skuteczniej i na 
szerszą skalę. 
Poznasz fajnych trenerów/ki oraz innych ciekawych ludzi z pomysłem na społeczny biznes. 
Po drugie taka okazja może się nie powtórzyć! 
 
 
Formularz zgłoszeniowy prosimy odesłać drogą elektroniczną na adres p.pradella@pds.org.pl 
Więcej informacji na temat Szkoły Liderów można uzyskać pod nr tel. 609 313 055 lub 
wysyłając zapytanie na adres e-mail: beatalozowska@wp.pl 
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