
 

 

Zapraszamy do 7. edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów! 

 

Rekrutacja ruszyła 2 marca i trwa do 21 marca.  

  

Zapraszamy wszystkich którzy chcą działać bardziej profesjonalnie, wzmocnić swoją pozycję 

liderską, bardziej angażować rówieśników i społeczności lokalne w swoje inicjatywy, 

wykorzystywać dostępne w Warszawie narzędzia i mechanizmy partycypacji młodzieży, 

poznać sposoby na budowanie przestrzeni do rozmowy między młodzieżą a decydentami, 

a także poznać innych aktywnych, młodych Warszawiaków i Warszawianki, z którymi 

mogliby nawiązać współpracę.  

Nie zwlekaj i zgłoś się do udziału w 7. edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów. 

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  

 

  Jeżeli:  

• masz między 13 a 26 lat,  

• działasz na terenie Warszawy, 

• możesz określić się działaczem/ką  społecznym/ą lub aktywistą/ką,  

• masz doświadczenie w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy, samorządzie 

uczniowskim/studenckim/ współpracujesz z warszawskimi organizacjami 

pozarządowymi lub ruchu obywatelskim/ jesteś wolontariuszem/ką,  

• masz poczucie wpływu na rozwój swojej szkoły, dzielnicy, miasta, środowiska lub ngo 

i chcesz ten wpływ poszarzeć,  

• chcesz dowiedzieć się i wdrażać w swoje działania ideę odpowiedzialnego i uważnego 

liderstwa,  

• masz gotowość do rozwoju. 

 

 

W ramach udziału w Akademii, zapraszamy Was na: 

1. Warsztat wprowadzająco-integracyjny (27 i 28.04, wydarzenia całodzienne na żywo 

w Warszawie) 

2. Wyjazdowy trening liderski (wyjazd w terminie 19-21.05) 

3. Spotkania warsztatowe w Warszawie (4x 5h):  

- 1.06 na żywo, w godzinach 15:00-20:00 

- 15.06 na żywo, w godzinach 15:00-20:00 

- 15.09 na żywo, w godzinach 9:00-14:00 

- 16.09 na żywo, w godzinach 9:00-14:00 

4. Konferencję podsumowującą (24.11, wydarzenie całodzienne) 

https://crm.szkola-liderow.pl/node/69


 

 

Ponadto, w ramach Programu: 

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie wraz z zespołem sesji dialogu (II połowa września 

- I połowa listopada) 

2. Mentoring grupowy - comiesięczne spotkania z mentorką zespołu (na żywo lub zdalnie 

– w zależności od decyzji grupy)  

3. Indywidualne spotkanie rozwojowe – dwa spotkania z mentorką zespołu w czasie 

Programu (po jednym na wiosnę i jesień) 

4. Spotkanie ewaluacyjne – 3-godzinne spotkanie z ewaluatorką (na przełomie listopada 

i grudnia)  

 

Aby wziąć udział w Programie należy przejść dwuetapową rekrutację. 

1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod linkiem TU LINK. Czas na 

wypełnienie formularza do 21.03.  

2. Wybrane osoby otrzymają do 24.03 zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną do 

Akademii. Rozmowy rekrutacyjne odbywają się zdalnie w dniach 27-31.03. 

W rozmowach z osobą kandydującą biorą udział Koordynatorki Programu, 

przedstawiciele Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz 

przedstawiciele sieci Absolwentów WAML. 

Lista osób zakwalifikowanych będzie dostępna na stronie www w dniu 11.04.2023. 

 

Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa.   

Kontakt:   

Aneta Birnbaum aneta.birnbaum@szkola-liderow.pl   

Daria Kaźmierczak daria.kazmierczak@szkola-liderow.pl  
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