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Przywództwa można i trzeba się

uczyć! Liderzy PAFW to Program

tworzony wspólnie przez Polsko-

Amerykańską Fundację Wolności

(PAFW) i Fundację Szkoła Liderów.

PAFW wyznaje zasadę, że ci,

którym stwarza się możliwości, są

w stanie pomyślnie kształtować

swą przyszłość, budować struktury

demokratyczne we własnym

środowisku oraz stawiać czoła

współczesnym wyzwaniom.

Fundacja Szkoła Liderów już od

niemal 30 lat zarówno czerpie

z zagranicznych wzorców i sięga po

uznane narzędzia (m.in. badanie

Extended DISC    ), jak i rozwija

metodologię w oparciu o własne

bogate doświadczenia z pracy 

z ponad czterema tysiącami liderów

i liderek.

R

Działasz w środowisku lokalnym, ludzie za Tobą podążają, dzięki Tobie
pojawiają się nowe inicjatywy? Prowadzisz organizację pozarządową,
jesteś radną, burmistrzem? Chcesz pracować tak, aby Twoje działania
przynosiły lepsze efekty?

Zgłoś się do udziału 
w wyjątkowym 12-miesięcznym,
bezpłatnym Programie, dzięki
któremu Twoja działalność zyska
nowy wymiar i energię. 

Założyciel Szkoły Liderów,

profesor Oksfordu, Zbigniew A.

Pełczyński powtarzał, że

„Potencjalni liderzy są wszędzie.

My potrafimy ich odnaleźć

i wesprzeć”.

Razem łatwiej

W Programie spotkasz się z innymi

liderami, tutorami, trenerami. 

 Dostaniesz wyjątkową okazję, aby

spojrzeć na swoje działania z wielu

perspektyw.

"Program sieciuje liderów i liderki,

daje poczucie bezpieczeństwa,

pozwala na nieprawdopodobną

wprost wymianę doświadczeń,

pozwala się bezpiecznie wypłakać

i ponarzekać.  Ja mam takie

poczucie, że co by się nie działo to

mogę się do Fundacji, do przyjaciół

z programu odezwać i otrzymam

wsparcie i akceptację."

Karolina Miżyńska, edycja XVI

"Program Liderzy PAFW dał mi

przede wszystkim większą

pewność siebie. Odkryłem, że

mimo tego, że działam w małej

społeczności jestem tak samo

ważny dla społeczeństwa jak 

osoba działająca na skalę

międzynarodową. Dodatkowo

Program dał mi możliwość

spotkania i poznania wielu

wspaniałych osób. Z perspektywy

czasu procentuje także każde

zadanie, które dostawaliśmy na

warsztatach. Pomagają mi one

zarówno w pracy zawodowej, jak 

i w działalności społecznej."

Jakub Kasprzyk, edycja XV

"Polecam Program, ponieważ

wzmacnia liderów i liderki, daje

przyzwolenie na to, by się sobą

zając choć na chwilę. By być

bardziej odważną w działaniu. 

Bo uczy nas patrzeć na to, czego

dokonaliśmy z należytym tego

uznaniem, którego nie mamy

śmiałości widzieć i mówić o nim."

Ania Żórawska, edycja XV

Dla takich osób powstał

Program Liderzy PAFW.

www.liderzy.pl



z min. dwuletnim
doświadczeniem w działalności
społecznej, zarówno
w organizacjach
pozarządowych, samorządzie,
instytucjach lokalnych,
biznesie, jak i grupach
nieformalnych;

z doświadczeniem
w przewodzeniu inicjatywom,
angażowaniu innych do
działania;

wprowadzające znaczącą dla
lokalnego środowiska zmianę.

SPOJRZYSZ

ZYSKASZ

Co Cię spotka 
w Programie ?

SKONCENTRUJESZ

SPOTKASZ

w nowy sposób na swoje
działania – wyznaczysz
cele, rozpoznasz swoje
możliwości.

kompetencje, które
pozwolą Ci skuteczniej
działać – stworzysz
przekonującą wizję,
nauczysz się angażować
innych, dowiesz się, jak
skutecznie wprowadzać
zmiany.

się przez rok na pracy nad
własnym rozwojem i lepiej
poznasz siebie.

grupę wyjątkowych,
aktywnych osób
z organizacji
pozarządowych,
samorządu, biznesu.
Nawiążesz relacje, które
mają szansę trwać
długo po zakończeniu
Programu.

Program skierowany jest przede
wszystkim do osób, które miały okazję
zrealizować przynajmniej jeden projekt
w ramach Programów Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności.

"Ten program jest o odwadze 

stawania się liderem, liderką,

odkrywania swojej siły 

i ograniczeń w tej roli,  rozwijania

umiejętności wprowadzania

zmian dla ludzi i z ludźmi,

spotykania i budowania relacji 

z osobami z różnych środowisk,

o odmiennych poglądach."

Agnieszka Szelągowska,
szefowa Programu Liderzy PAFW,
członkini zarządu Fundacji Szkoła
Liderów

"Program Liderzy PAFW to
wyjątkowe miejsce dla
wyjątkowych ludzi, którzy w tych
wyjątkowych czasach chcą
skutecznie pomagać 
i wspierać. Zapraszamy - to może
być miejsce dla Ciebie."
Radosław Jasiński, 
dyrektor programowy, 
Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności

Ze względu na pandemię,
niektóre elementy Programu
mogą mieć formę online.

DZIĘKI
PROGRAMOWI

Wymiana doświadczeń
i nowe kontakty
Poznasz ludzi podobnych do
Ciebie. Usłyszysz ich 
inspirujące historie. Będziecie
dyskutować, śmiać się i kłócić,
wymieniać doświadczenia,
długo rozmawiać.

Indywidualna opieka tutora
Przez 12 miesięcy będziesz
pracować z tutorem – osobą,
która będzie Twoim
opiekunem i doradcą. Tutor
co miesiąc przyjedzie do
Ciebie na spotkanie. Pomoże
określić, czego najbardziej
potrzebujesz jako lider/ka.
Opracujesz swój plan
rozwoju, który zrealizujesz
w trakcie trwania Programu.

Szkolenia
Na czterech zjazdach
szkoleniowych nauczysz się,
jak jeszcze skuteczniej
angażować ludzi wokół
swoich celów i wzmacniać
swój wpływ w środowisku,
zarządzać zespołem
i utrzymywać jego motywację,
budować dialog tam, gdzie
inni widzą tylko konflikt.
Pomożemy Ci sformułować
swoją wizję zmiany i stworzyć
plan, który do niej
doprowadzi. Weźmiesz
udział  debatach, symulacjach,
grach, spotkaniach
z wyjątkowymi ludźmi.

Oferta dla absolwentek 
i absolwentów
Po opracowaniu swojego
planu rozwoju, znajdziesz się
w gronie absolwentów
Programu. Spotkasz się
z liderkami i liderami na
zlotach, warsztatach,
spotkaniach regionalnych,
wizytach studyjnych
w niezwykłych miejscach.
Weźmiesz udział w konkursie
dotacyjnym i razem z innymi
alumnami zrealizujesz
wspólną inicjatywę.

Może wpadniecie na pomysł,
który stanie się początkiem
nowego przedsięwzięcia.

Czy to dla Ciebie?

Do Programu zapraszamy
osoby:

www.liderzy.pl



Agnieszka Szymańska, 
510 078 760
Agnieszka Wróblewska, 
liderzy@szkola-liderow.pl

Rekrutacja do XVIII edycji Programu trwa
od 14 lutego do 14 marca 2022 roku.

Formularz zgłoszeniowy na www.liderzy.pl

Od 2000 roku Fundacja
przeznaczyła na swoją działalność
programową ponad 243 mln USD, 
a jej fundusz wieczysty przekroczył
333 mln USD. W tym czasie, w
ramach 36 programów,
sfinansowano prawie 33 tysiące
stypendiów, blisko 17 tysięcy
projektów lokalnych z udziałem
setek tysięcy osób, zorganizowano
szkolenia dla 150 tysięcy
nauczycieli, a także dla 31 tysięcy
liderów i pracowników organizacji
pozarządowych. 

samorządu terytorialnego i partiach
politycznych. Fundamentem Szkoły
jest poszanowanie dla wartości
demokratycznych, pluralizm
i szacunek dla różnorodności.
30-letnie doświadczenie pokazuje,
że należy inwestować w osoby
o dużym potencjale przywódczym,
pomagające tworzyć  w swoim
otoczeniu nowe wzory i normy 
– komunikacji, zachowania
i postępowania. Prowadzimy
programy edukacyjne w zakresie
zarządzania zmianami,
przywództwa, komunikacji
i angażowania innych. W realizacji
celów pomagają nam partnerzy
z sektora pozarządowego,
publicznego i biznesowego.
Wspieramy liderki i liderów w tym,
aby skutecznie dążyli do
wprowadzania zmian i wpływali na
otaczającą ich rzeczywistość.
www.szkola-liderow.pl

Program Liderzy PAFW już od 
17 lat wspiera liderki i liderów w ich
rozwoju. Za nami 16 edycji i ponad
797 absolwentek i absolwentów. 
Dla wielu z nich Program stał się
początkiem nowej drogi: rozwinęli
swoją organizację, która obecnie
działa z wielkim powodzeniem,
wystartowali w wyborach i zostali
wójtami, burmistrzami, zrealizowali
wymarzony projekt.
Liderzy PAFW to Program Polsko
-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowany przez
Fundację Szkoła Liderów. 
www.liderzy.pl

Kim jesteśmy?

Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności 
Działa od 2000 roku. W Polsce
programy Fundacji koncentrują się
na obszarach wiejskich i w małych
miastach. Dominują w nich dwa
motywy: wyrównywanie szans
edukacyjnych połączone
z modernizacją oświaty, a także
wyzwalanie i wspieranie
aktywności obywatelskiej
w lokalnych społecznościach. 
 Obecnie Fundacja realizuje
Programy w trzech obszarach
tematycznych: edukacji, rozwoju
społeczności lokalnych i dzielenia się
polskimi doświadczeniami w
 zakresie transformacji. 

Fundacja Szkoła Liderów
Misją Fundacji jest rozwój
społeczeństwa obywatelskiego
poprzez kształcenie i wspieranie
liderów działających w sferze
publicznej, w organizacjach
pozarządowych, instytucjach 

Info o rekrutacji
godz.: 9.30–16.30

W wizytach studyjnych do Polski
uczestniczyło blisko 10 tysięcy osób 
z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji,
Mołdawii oraz innych krajów.
www.pafw.pl

www.liderzy.pl


