PROGRAM „PRZYWÓDZTWO – POZIOM WYŻEJ”
najważniejsze informacje

CELE
a) łączenie doświadczeń przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki szczebla centralnego
i samorządowego dla osiągnięcia efektów innowacyjnych społecznie;
b) upowszechnianie bazy ekspertów, w oparciu o uczestników programu;
c) nawiązanie kontaktów ze środowiskami eksperckimi z Polski i zagranicy głównie krajów
sąsiadujących z Polską, celem wypracowania sieci kontaktów i zdobycia najlepszych praktyk;
d) upowszechnienie i zaprezentowanie zdobytej wiedzy oraz innowacyjnych rozwiązań
środowisku naukowemu i eksperckiemu;
e) publikacje Magazynu, organizacja otwartych debat oraz newsletterów tematycznych;
f) zbudowanie kanałów komunikacyjnych, pomiędzy uczestnikami programu;
g) inspirowanie oraz kształcenie przyszłych elit, motywowanie środowiska tzw. młodych
specjalistów do działania w sferze publicznej,
h) wspieranie osób, które w przyszłości mogą pełnić wysokie stanowiska w czołowych
instytucjach państwowych bądź firmach prywatnych, odnosić sukcesy jako politycy,
przedsiębiorcy lub działacze społeczni.
PROFIL UCZESTNIKA
Uczestnik PPW powinien łącznie spełniać następujące warunki:
a) w chwili składania dokumentów rekrutacyjnych mieć ukończone studia wyższe;
c) posługiwać się językiem angielskim przynajmniej na poziomie C1 (umożliwiającym swobodną
komunikację i pisanie tekstów) – warunek konieczny i/lub, dodatkowo jęz. niemieckim i jęz.
ukraińskim;
d) mieć ukończony 25 r.ż.;
e) chcieć związać swoją przyszłość z administracją publiczną lub biznesem w Polsce;
f) być zainteresowanym i/lub posiadać wiedzę ekspercką nt. Polski, USA, UK, Ukrainy, Niemiec;
g) być gotowym wspierać Instytut swoją wiedzą, umiejętnościami i czasem, także po zakończeniu
programu.
DZIAŁANIA
a) 18 warsztatów* eksperckich,
b) 8 warsztatów* wewnętrznych,
c) 4 warsztaty z ekspertami zagranicznymi (USA, UK, UA, DE),
d) 4 debaty (1 x na kwartał),
e) 4 wyjazdy zagraniczne (10 uczestników) i przygotowania z nich raportów,
f) 2 warsztaty strategiczne (1 x w roku),
g) systematyczne przygotowywanie treści do Magazynu Instytutu Wolności (co 2 miesiące) i
newslettera (co 2 tygodnie),
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h) przygotowanie rekomendacji budowania współpracy pomiędzy biznesem, nauką, NGO i
środowiskami politycznymi,
i) 1 spotkanie ogólnopolskie (ostatni rok trwania programu – ok. 20 miesiąca).
*Warsztaty będą mieć dwojaki charakter. W każdym miesiącu odbywać się będą od jednego do
dwóch spotkań w formie:



sesji popołudniowych, przypadających w jeden lub dwa czwartki w miesiącu, w godz. 17:3019:45,
sesji całodniowych, realizowanych w jedną lub dwie soboty w miesiącu, w godz.: 10:00-17:00.

KORZYŚCI UDZIAŁU








cykliczne publikacje w Magazynie IW
wyjazdy zagraniczne – relacje i know-how z think-tanków z USA, UK, UA i DE
przygotowywanie raportów – budowanie swojej marki, jako ekspert
możliwość przeprowadzenia warsztatów w Klubie Absolwenta SP
współtworzenie programu zajęć tak, żeby odpowiadał na realne potrzeby uczestników
korzystanie z marki, know-how, specjalistów i kontaktów Instytutu
możliwość dołączenia do grona ekspertów IW

WSTĘPNY HARMONOGRAM
22.02.2018 – Inauguracja i I warsztat
03.03.2018
15.03.2018
29.03.2018
14.04.2018
19.04.2018
26.04.2018
10.05.2018
19.05.2018
REKRUTACJA




2 ETAPY: 1/ Formularz zgłoszeniowy, 2/ Zadanie rekrutacyjne
Rozmowa rekrutacyjna w siedzibie organizacji
Ogłoszenie wyników – II połowa lutego 2018 r.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO I ETAPU
15 stycznia 2018 r.
CZAS TRWANIA PROGRAMU – 22 miesiące
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