
     

     

 

 

Działasz na rzecz innych? Organizujesz wydarzenia dla swojej społeczności?  

Masz pomysły na ciekawe projekty i wcielasz je w życie?  

 Jesteś dobrym kandydatem na lidera? 

 

Zapraszamy Cię na ABC Liderstwa 
– szkolenie organizowane przez Szkołę Liderów 

w Łodzi w dniach 3-6 oraz 24-26 października 2012 roku 

 

 

 

Dla kogo: 

Szkolenie ABC Liderstwa skierowane jest do osób na początku drogi liderskiej, 

rozpoczynających działanie w lokalnym środowisku, otwartych na nowe doświadczenia, 

chcących zdobywać wiedzę i umiejętności, które pomogą im w realizacji projektów. Szkolenie 

przeznaczone jest dla osób w różnym wieku, dolna granica wieku to 18 lat. 

 

Szkolenie skierowane jest do osób z województw: łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego; 

działających m.in. w organizacjach pozarządowych, samorządzie, bibliotekach, organizacjach 

studenckich, kołach gospodyń wiejskich, domach kultury, klubach sportowych, szkołach, 

radach sołeckich, uniwersytetach trzeciego wieku, organizacjach harcerskich i innych. 

 

 

Cel i program szkolenia: 

Uczestnicy szkolenia zdobędą podstawowe umiejętności liderskie, rozwiną swoje 

kompetencje pracy nad projektem, nauczą się współpracować z zespołem i skuteczniej się 

komunikować. 

 

W trakcie 6 dni intensywnych warsztatów uczestnicy szkolenia będą mieli szansę: 

• spotkać i rozmawiać z zaproszonymi gośćmi; 

• poznać ciekawe osoby działające w ich regionie oraz wymienić się z nimi 

doświadczeniami; 

• rozwinąć umiejętności liderskie: pracę z zespołem, angażowanie społeczności, 

prowadzenie projektu, skuteczne komunikowania się, publicznie wystąpienia; 

• poznać nowe technologie ułatwiające angażowanie innych oraz wspierające pracę z 

zespołami. 

 

 

Organizacja szkolenia 

ABC Liderstwa składa się z dwóch części. Pierwsza część odbywać się będzie w dniach  

3–6 października, a druga w dniach 24–26 października 2012 roku. Ponieważ pełen cykl 

programowy to 6 dni, obecność na obydwu częściach jest obowiązkowa. Udział w projekcie 

jest bezpłatny, dofinansowujemy dojazd. Dokładny program i miejsce warsztatów podamy 

odpowiednio wcześniej zakwalifikowanym osobom.  

 



     

     

 

 

 

Formalne warunki uczestnictwa 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które: 

• ukończyły 18 rok życia, 

• nie były uczestnikami programów liderskich organizowanych przez Stowarzyszenie 

Szkoła Liderów. 

 

Zgłoszenia 

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

www.szkola-liderow.pl oraz wysłać go na adres julia.szczesniak@szkola-liderow.pl lub przy 

pomocy faksu (faks: 22 556 82 51), załączając CV lub życiorys. 

Termin zgłoszeń upływa: 17 września 2012 roku. 

Harmonogram rekrutacji: 

Do 17 września 2012   – termin przyjmowania zgłoszeń; 

20 września 2012  – termin podania listy osób zakwalifikowanych na szkolenie. 

 

Kontakt: 

Szczegółowych informacji udziela Julia Szcześniak: 

e-mail: julia.szczesniak@szkola-liderow.pl, tel.: 22 556 82 54. 

 

 
Patronat honorowy 

 

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

Warsztaty ABC Liderstwa są realizowane przy udziale Programu Liderzy  

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
 

 

 

Partnerem projektu Bez liderów się nie da jest Młoda RP. 

 


