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Wstęp 

Projekt pn. „Akademia Młodego Lidera” zrealizowany został w terminie 

od 01 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przez FUNDACJĘ POSTSCRIPTUM. Na realizację 

projektu pozyskaliśmy grant w ramach programu „InwestorJa” – I edycja. Organizatorem 

konkursu grantowego była Fundacja Empiria i Wiedza, która tak opisuje założenia konkursu: 

„InwestorJa to pierwszy grantowy program Fundacji Empiria i Wiedza. Do jego realizacji 

zaprosimy fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki samorządu 

terytorialnego (np. gminy) z całej Polski. Promować będziemy programy edukacyjne 

związanych z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, kompetencji liderskich, 

motywacji, poszukiwania i rozwijania talentów”1. 

Autorzy 22 najlepszych projektów otrzymali granty na ich realizację. FUNDACJA 

POSTSCRIPTUM pozyskała grant w wysokości 25 000,00 zł uplasowując się na 1 miejscu listy 

rankingowej konkursu. 

  

 
1 https://empiriaiwiedza.pl/konkursy/inwestorja 

mailto:biuro@fundacjapostscriptum.eu


 

 
 
 

FUNDACJA POSTSCRIPTUM, ul. Aleksandra Świętochowskiego 13, 20-467 Lublin 
KRS 0000883638 | NIP 9462703901 | REGON 388166850 

 Tel.: +48 733 445 117 | e-mail: biuro@fundacjapostscriptum.eu | www.fundacjapostscriptum.eu 

1. Opis projektu 

1.1 Cel główny projektu 

 Celem głównym projektu było nabycie lub wzrost kompetencji związanych 

z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, kompetencji liderskich, motywacji, 

poszukiwania i rozwijania talentów wśród co najmniej 90% spośród 60 osób młodych ze szkół 

ponadpodstawowych i/lub ponadgimnazjalnych (w wieku 15-18 lat) uczących się 

na terytorium woj. lubelskiego, poprzez realizację szkoleń edukacyjnych "Akademia Młodego 

Lidera", w terminie do 30.12.2022 r. 

1.3 Uczestnicy projektu 

 Uczestnikami projektu było 60 osób młodych ze szkół ponadpodstawowych 

i/lub ponadgimnazjalnych (w wieku 15-18 lat) uczących się na terytorium woj. lubelskiego 

(Lublin, Opole Lubelskie, Krasnystaw). 

1.4 Zaproponowane działania 

 Główne działania edukacyjne zrealizowane w projekcie to szkolenia edukacyjne 

"Akademia Młodego Lidera", które zorganizowane zostały na terenie woj. lubelskiego (Lublin, 

Opole Lubelskie, Krasnystaw) w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dla każdej grupy 

szkoleniowej (2 spotkania po 4 godziny szkoleniowe). Forma wsparcia miała charakter 

grupowy, a w jednych zajęciach wzięło udział średnio 6 Uczestników. 

 Ramowy program szkolenia: 

1. Komunikacja (2 godziny); 

2. Ja jako Lider/-ka (4 godziny); 

3. Motywacja do aktywnych działań (1 godziny); 

4. Moje talenty (1 godziny). 
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 Zajęcia przeprowadzone zostały metodami angażującymi. W ramach szkoleń zostały 

przeprowadzone badania ewaluacyjne poziomu wiedzy – testy pre- i post wiedzy, dzięki 

którym zbadany został początkowy i końcowy poziom wiedzy Uczestników i Uczestniczek. 

1.5 Partnerzy projektu 

 W celu realizacji projektu podpisaliśmy list intencyjny z Wojewódzkim Komendantem 

Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. OHP zaangażowane zostały 

w rekrutację Uczestników i Uczestniczek, przyjmowanie Formularzy Zgłoszeniowych 

oraz promocję i monitoring projektu. 

 Zaprosiliśmy Partnerów do dalszej współpracy przy okazji innych przedsięwzięć 

planowanych do realizacji przez naszą fundację, dzięki czemu rozszerzyła się nasza siatka 

partnerska, a jednocześnie wpłynęło to na nawiązanie trwałych partnerstw mających na celu 

aktywne działania skierowane do młodzieży. 

  

mailto:biuro@fundacjapostscriptum.eu


 

 
 
 

FUNDACJA POSTSCRIPTUM, ul. Aleksandra Świętochowskiego 13, 20-467 Lublin 
KRS 0000883638 | NIP 9462703901 | REGON 388166850 

Tel.: +48 733 445 117 | e-mail: biuro@fundacjapostscriptum.eu | www.fundacjapostscriptum.eu 

2. Przebieg realizacji projektu 

2.1 Miejsca realizacji 

 Szkolenia edukacyjne w ramach projektu zrealizowane zostały w Lublinie, Opolu 

Lubelskim oraz Krasnymstawie. Miejsca szkoleń były dostosowane do osób z różnymi 

potrzebami, w tym do osób z niepełnosprawnościami. Szkolenia edukacyjne zorganizowane 

zostały poza placówkami edukacyjnymi, w wynajętych salach szkoleniowych na terenie 

woj. lubelskiego, w miejscowościach i/lub w okolicach miejsc nauki Uczestniczek 

i Uczestników projektu. 

2.2 Harmonogramy 

 W ramach projektu zorganizowanych zostało 10 grup szkoleniowych. Miejsca 

oraz terminy ich realizacji przedstawia poniższa tabela. 

Numer grupy szkoleniowej Miejsce realizacji szkolenia Termin realizacji szkolenia 

I Lublin, ul. Wrotkowska 2 30 sierpnia 2022 r. oraz 

31 sierpnia 2022 r. 

II Opole Lubelskie, ul. Tadeusza 

Kościuszki 6 

17 września 2022 r. oraz 

18 września 2022 r. 

III Krasnystaw, ul. PCK 18 a 24 września 2022 r. oraz 

25 września 2022 r. 

IV Krasnystaw, ul. PCK 18 a 24 września 2022 r. oraz 

15 października 2022 r. 

V Lublin, ul. Długa 5/78 24 września 2022 r. oraz 

15 października 2022 r. 
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VI Lublin, Długa 5/15 06 października 2022 r. oraz 

08 listopada 2022 r. 

VII Lublin, ul. Projektowa 4 17 października 2022 r. oraz 

18 października 2022 r. 

VIII Lublin, ul. Wrotkowska 2 19 października 2022 r. oraz 

20 października 2022 r. 

IX Lublin, ul. Wrotkowska 2 19 października 2022 r. oraz 

20 października 2022 r. 

X Lublin, ul. Projektowa 4 15 listopada 2022 r. oraz  

16 listopada 2022 r. 

 

2.3 Trenerzy szkoleń 

 Szkolenia zrealizowali wykształceni i doświadczeni trenerzy i trenerki, posiadający 

kompetencje liderskie oraz charyzmę. Były to osoby z doświadczeniem we współpracy 

z młodzieżą będący liderami w swoich branżach (w tym m.in. edukatorzy, doradcy zawodowi, 

psychologowie, badacze naukowi, liderzy społeczni). Odbiór szkoleń, w tym opinia młodzieży 

nt. trenera/trenerki w każdej grupie szkoleniowej była bardzo pozytywna. 

  

mailto:biuro@fundacjapostscriptum.eu


 

 
 
 

FUNDACJA POSTSCRIPTUM, ul. Aleksandra Świętochowskiego 13, 20-467 Lublin 
KRS 0000883638 | NIP 9462703901 | REGON 388166850 

Tel.: +48 733 445 117 | e-mail: biuro@fundacjapostscriptum.eu | www.fundacjapostscriptum.eu 

3. Osiągnięte rezultaty 

 W rezultacie realizacji projektu wśród 96% spośród 60 osób młodych ze szkół 

ponadpodstawowych i/lub ponadgimnazjalnych (w wieku 15-18 lat) uczących się 

na terytorium woj. lubelskiego (Lublin, Opole Lubelskie, Krasnystaw) nastąpił wzrost poziomu 

aktywności społecznej, co spowodowało zaangażowanie młodych osób w działania na rzecz 

swoich społeczności lokalnych oraz w swoich szkołach. 

 W efekcie realizacji szkoleń edukacyjnych 100% osób młodych ze szkół 

ponadpodstawowych i/lub ponadgimnazjalnych (w wieku 15-18 lat) uczących się 

na terytorium woj. lubelskiego (Lublin, Opole Lubelskie, Krasnystaw) nabyło kompetencje 

związane z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, kompetencji liderskich, 

motywacji, poszukiwania i rozwijania talentów, co poświadczone zostało wydaniem 

stosownego Zaświadczenia. 

 Wskaźnik efektywności szkoleń (tj. procentowy wzrost wiedzy i świadomości 

uczestników szkoleń) wyniósł 28,00%, przy 55,4% na etapie pre testów oraz 83,4% na etapie 

post testów. 
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Wnioski 

 Realizacja projektu pn. „Akademia Młodego Lidera” przez FUNDACJĘ POSTSCRIPTUM 

umożliwiła współpracę oraz przekazywanie dobrych praktyk pomiędzy III sektorem, 

a placówkami edukacyjnymi z naszego regionu. 

 Projekt w trwały sposób zwiększył liczbę osób młodych posiadających kompetencje 

związane z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, kompetencji liderskich, motywacji 

oraz poszukiwania i rozwijania talentów. Przyczyniło się to do wzrostu poziomu aktywności 

społecznej wśród Uczestniczek i Uczestników projektu. W perspektywie długoterminowej 

z pewnością przyczyni się to do wzrostu liczby młodych i aktywnych osób, wyposażonych 

w odpowiednie kompetencje do realizacji działań na rzecz swoich społeczności lokalnych 

oraz w szkołach – ich rozwoju, poprawy funkcjonowania różnych kwestii nie odpowiadających 

na potrzeby, itp. 

 Projekt jest rozwiązaniem, którego wykorzystanie na szeroką skalę (regionalną, 

krajową, a nawet międzynarodową) z pewnością przyczynić się może do rozwoju społecznego 

młodzieży, który dla każdego kraju i społeczeństwa jest niezwykle pożądany. 

mailto:biuro@fundacjapostscriptum.eu

