
Anna Stępień
(na podstawie www.liderzy.pl)

Liderzy PAFW to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie 
Szkoła Liderów. Celem programu jest wsparcie osób, które podejmują działania na rzecz swojej 
społeczności lokalnej, i są skuteczni w ich realizacji, poprzez program rozwoju wiedzy i umiejętności 
przydatnych  w prowadzeniu działań społecznie użytecznych. Unikalność tego programu polega na jego 
bardzo indywidualnym, dostosowanym do szczególnych potrzeb każdego uczestnika charakterze i 
opiera się na zbudowaniu wspierającej, partnerskiej relacji z osobistym tutorem. 
Dzięki Programowi Liderzy PAFW można się rozwijać i zacząć skuteczniej działać na rzecz swojego 
środowiska. Otrzyma się coś więcej niż kolejne szkolenia. Można wziąć udział w odmiennym programie 
rozwoju liderów lokalnych.
Najważniejszym elementem programu jest współpraca uczestnika z osobą - tutorem. Pomaga on 
liderowi określić jego potrzeby związane z rozwojem umiejętności i wiedzy przydatnej w działaniu 
społecznym. Dba o pełne wykorzystanie potencjału uczestnika, zachęca do refleksji nad własnym 
rozwojem i wspiera go swoim doświadczeniem. Pomaga doskonalić jego warsztat pracy poprzez pełne 
wykorzystanie możliwości, jakie daje program. 

Jeśli: 
• Koordynowałaś/eś lub aktywnie uczestniczyłaś/eś w realizacji projektu 

finansowanego w ramach programów: Działaj Lokalnie, English Teaching, 
Euro-NGO, Rita, Równać Szanse, Obywatel i Prawo oraz e-VITA Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności 

• Chcesz rozwinąć swoje kompetencje, aby skuteczniej działać na rzecz 
swojego środowiska

...zgłoś się do udziału w Programie Liderzy PAFW! 
Uczestnik Programu będzie mógł skorzystać z:
• pracy z indywidualnym tutorem 
• cyklu czterech szkoleń dopasowanych do Twoich potrzeb 
• funduszu rozwojowego, który pozwoli Ci na zdobycie nowych doświadczeń 
• grantu, na zrealizowanie własnego projektu lokalnego 
• ze specjalnie przygotowanej dla Ciebie strony internetowej, nowoczesnego narzędzia 

komunikacji uczestników Programu.
Prowadzony jest ciągły nabór uczestników do Programu.
Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w Programie Liderzy PAFW wypełnij internetowy formularz 
zgłoszeniowy, który zarejestruje Cię do bazy potencjalnych kandydatów do Programu. Po jego 
wypełnieniu dostaniesz informację o kolejnych etapach rekrutacji (wypełnienie drugiej części formularza 
oraz rozmowa kwalifikacyjna). 
Ostateczny wybór maksymalnie 60 uczestników nastąpi na podstawie analizy materiałów aplikacyjnych 
oraz rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się na początku 2007 roku.
Więcej informacji o programie: na stronie internetowej www.liderzy.pl. 
Szczegółowych informacji udzielają:
Michał Wroński oraz Maria Komorowska - tel.: (22) 525 49 17; 828 64 83 w. 31; e-mail: liderzy@szkola-
liderow.pl


