


Nasza misja

„Naszą misją jest tworzenie szkoły życia dla
młodych ludzi, którzy mieliby odwagę i ambicję
zmieniać świat na lepsze.
Fundacja to brakujące ogniwo w edukacji, którego
celem jest kształtowanie i samorozwój. Poszukuje
rozwiązań, które nie tylko rozwijają merytorykę, ale
budują kręgosłup, na którym każdy człowiek opiera
swoje życie."

Jesteśmy jedną z najdłużej działających w Polsce
prywatnych organizacji pozarządowych
zajmujących się edukacją.

Specjalizujemy się w prowadzeniu działalności
edukacyjnej dedykowanej jednolitej grupie
beneficjentów.

Jesteśmy kompleksowym doradcą w aspekcie
budowania ludzkiego kapitału i adresowania
strategii CSR.



Ambicja Fundacji

• budowanie modelu społecznego 
współdziałania, który w sposób 
rzeczywisty i efektywny łączy 
Alumnów poprzez wymianę 
ekspercką oraz wsparcie w wymiarze 
relacyjnymi, osobowym i 
międzypokoleniowym

• edukowanie i formowanie elity 
liderów, którzy mając 
odpowiednie narzędzia i 
świadomi postaw, stają się 
aktywni w swoich środowiskach 
i są inicjatorami zmian

• zabieranie głosu w sprawach 
ważnych społecznie i 
prowadzenie działań dążących 
do propagowania wiedzy, 
wyrównywania szans i walki z 
wykluczeniem społecznym

• organizowanie Wolontariatu 
Fundacji, który ma na celu 
budowanie społeczności osób 
aktywnych pozazawodowo i 
wsparcie kolejnych pokoleń 
Uczestników programów Fundacji 
w promowaniu wartości



Przewaga rynkowa Fundacji

• edukujemy i formujemy elity 
liderów, którzy mając odpowiednie 
narzędzia i świadomi postaw, stają 
się aktywni w swoich środowiskach i 
są inicjatorami zmian,

• zabieramy głos w sprawach 
ważnych społecznie i prowadzimy 
działania dążące do propagowania 
wiedzy, wyrównywania szans i 
walki z wykluczeniem 
społecznym.

• organizujemy Wolontariat Fundacji, 
który ma na celu budowanie 
społeczności osób aktywnych 
pozazawodowo i wsparcie kolejnych 
pokoleń Uczestników programów 
Fundacji w promowaniu wartości,

• koncentrujemy się na tworzeniu
programów/ inicjatyw w obszarach:
rynek finansowy, energetyka, ochrona
zdrowia, innowacje, wspieranie
różnorodności i wzmacnianie
kompetencji różnych grup społecznych,



Holistyczne postrzeganie życia

Jesteśmy częścią większej całości i 
jeśli żyjemy w zgodzie z tym, co nas 

otacza – dodajemy siebie, do tego, co 
jest większe od nas. I tym samym 
budujemy wartość, która zmienia 

świat.

Nasze przesłanie – w co wierzymy?

Siła woli to siła charakteru

Godzimy się na życie, które złożone jest z 
różnych doświadczeń, tych przyjemnych i 

nieprzyjemnych. Życie to studium 
przypadków i gotowość, żeby zaczynać od 
początku i kroczyć własną drogą. O Twojej 

sile nie świadczy to, ile razy upadniesz, 
ważne jest, ile razy się podniesiesz.

Autentyczność

Życia nie da się zaprogramować. Mamy 
prawo do słabości i do realizacji własnej 

ścieżki życia. Autentyczność, w każdej 
sytuacji znajduje siłę do tego, by radzić 

sobie z życiem. Sięga w nas po mądrość i 
nigdy nie manipuluje, ani nie ucieka od 

rzeczywistości. Autentyczność stawia sobie 
wymagania.

Samoświadomość

Praca nad sobą powoduje, że umysł pozostaje 
młodym, dodaje nam skrzydeł i wyprowadza z 

pędu tego świata. Rozwój to nieustanne 
zadawanie sobie pytania, co naprawdę jest 
najlepsze dla nas i naszego otoczenia. Nie 

zawsze jesteśmy w stanie zmienić 
okoliczności naszych działań, ale zawsze 

jesteśmy w stanie zmienić siebie.

Odwaga to ciekawość świata i empatia

Aby zrozumieć rzeczywistość, musisz 
chcieć poznać świat z innej perspektywy 
niż ta, w której sam jesteś. Dlatego nie 
boimy się stawiać trudnych pytań, nie 

boimy się wątpić, nie boimy się rozmawiać 
na ważne tematy. Nie wszyscy Ci, którzy 

błądzą są zgubieni – odwaga to 
umiejętność negacji zastanego porządku 

rzeczy.
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Elitarna percepcja naszych programów

REKRUTACJA DO PROGRAMÓW
Proces rekrutacyjny jest czasochłonny i kosztochłonny – Fundacja pokrywa
cały rynek i wyławia tylko najlepszych, poddając ich wnikliwej rekrutacji
samodzielnie.

• Nasza rekrutacja zapewnia elitarną percepcję naszych programów
• Rekrutacja profilowana – ukierunkowana TYLKO na topowych studentów i

absolwentów najlepszych polskich uczelni.
• Rocznie ok. 2300 zgłoszeń do programów, z czego wybieramy tylko 30 osób

do programu.
• 3-stopniowy proces rekrutacyjny:

• Formularz zgłoszeniowy z jakościowymi pytaniami otwartymi
sprawdzającymi sposób myślenia i poziom wiedzy rynkowej – must
have doświadczenie prospołeczne, wybitne wynik w nauce oraz
wcześniejsze doświadczenie zawodowym, dodatkowe osiągnięcia
naukowe

• Rozmowa kwalifikacyjna – w obecności koordynator oraz co najmniej
2 Alumnów programu sprawdzających zaawansowany poziom wiedzy
merytorycznej z obszaru docelowego oraz potencjał liderski

• Test wiedzy – ekstremalnie trudny 20 min. test wiedzy sprawdzający
umiejętność myślenia pod presją czasu.

• Nacisk na kluczowe kompetencje: pracę zespołową, zasady etyczne,
umiejętność pracy w trudnych warunkach, sumienność, prospołeczność,
nieszablonowe myślenie, interdyscyplinarność.

800

90

FORMULARZE 

ROZMOWY

PROGRAM

LEJEK REKRUTACYJNY 1 PROGRAMU

*Wykres przedstawia stosunek zgłoszeń do jednego programu do liczby finalnych 
laureatów rekrutacji



Kogo szukamy?

• Student lub absolwent do 27 roku życia
• Wybitne wyniki w nauce
• Student dwóch kierunków (71% zgłoszeń)
• topowe polskie i europejskie Uniwersytety
• Uczestnik międzynarodowych wymian naukowych
• Aktywny w środowisku akademickim
• Posiada pierwsze doświadczenia zawodowe – praktyki, staże
• Ma doświadczenie prospołeczne – ma potrzebę pomocy innym
• Zna co najmniej 2 języki obce, w tym jeden w stopniu zaawansowanym
• Posiada liczne certyfikaty specjalizacyjne, potwierdzające dodatkowe 

kompetencje rozwojowe
• Laureat olimpiad naukowych i stypendiów naukowych

Profil Alumna Profil Alumna

• Specjalizacje: ochrona zdrowia, energetyka, innowacje, finanse, 
przedsiębiorcy, strat-upy, usługi, prawo, konsulting,  business 
development, działalność publiczna, bankowość, technologia, itp.

• osoba powyżej 26 roku życia
• Absolwent topowych polskich i zagranicznych Uniwersytetów
• Skoncentrowany na osiągnięcie wyznaczonych celów zawodowych
• Aktywny uczestnik kursów i szkoleń doszkalających i rozwojowych
• Wolontariusz w programach Fundacji
• Ukierunkowany na rozwój do roli mentora
• Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
• Kilkuletnie doświadczenie zawodowe profilowane
• Liczne aktywności pozazawodowe
• Mobilny na rynku pracy
• 57% posiada doświadczenie pracy zagranicą
• 70% pracuje w sektorze prywatnym dla międzynarodowych firm

NASI ALUMNI TO  M.IN. ABSOLWENCI:



Co mówią o nas Alumni?

“[…] najbardziej doceniamy to, czego nie da się
przekazać na żadnych warsztatach - relacje

oparte na zaufaniu, wzajemnym zrozumieniu i
znalezieniu się w gronie niezwykłych Alumnek”

Uczestniczki Akademii Liderek Biznesu

„Alumni (...) to jedni z najambitniejszych, 
najciekawszych i wspierających ludzi, jakich 

poznałam. Poprzez osoby Alumnów, ALRK dało 
mi sieć wsparcia, którą postrzegam, jako moją 
unikalną przewagę konkurencyjną i źródło siły.”

Kinga Bołtuć, Kierownik do spraw Operacji 
Marketingowych na Region Europy, Bliskiego 

Wschodu i Afryki, MetLife

„Dzięki udziale w Akademii otrzymałem staż 
w firmie, który pozwolił mi rozwinąć skrzydła 

w obszarze, w którym chciałem się 
wyspecjalizować oraz, co najważniejsze, 

nawiązać personalne relacje, pozwalające w 
konsekwencji rozwinąć moją późniejszą 

karierę zawodową."

Karol Górnowicz, CEO, Prezes Zarządu Skriware
Sp. z o.o.,

„W mojej ocenie projekt jest unikatowy. 
Zapewnia szyty na miarę pakiet wiedzy i 

praktyki, którym towarzyszy poznanie 
ciekawych ludzi. To wszystko w wesołej i 

życzliwej atmosferze.”

Szymon Filipczak, Manager, Strategy & 
Development, CCC S.A

„Fundacja nie jest miejscem dla osób 
szukających dodatniego wpisu w CV, 

natomiast jest domem dla ludzi wierzących 
w wyższe cele. Jest ostoją dla osób, dla 

których nie tylko liczy się kariera osobista, 
ale również zaangażowanie w tutejsze życie 

społeczne.”

Damian Polok, Vice President, Silicon Valley 
Bank Germany



Nasze zasięgi

Komunikacja Fundacji
• Fundacja prowadzi działalność PR targowaną do specjalnej grupy odbiorców.
• Posiadamy konta na Facebooku, Instagramie i LinkedIn.
• Facebook – 6 profili:

• fanpage Fundacji: ok 14 000 like
• fanpage ALRK: ok 5200 like
• fanpage LOZ: ok 2396 like
• fanpage Akademii Energii: ok 2713 like
• fanpage akademii Liderek Biznesu: 1ok 1472 like
• fanpage Seniorzy 4.0 (po I edycji) ok 260 like

• LinkedIn – 6 profili:
• profil Fundacji: ok 1410 obserwujących
• profil ok ALRK: 721 obserwujących
• profil LOZ: ok 608
• profil Akademii Energii: ok 550 obserwujących
• profil Akademii liderek Biznesu: ok 583 obserwujących

• Mailing masowy (per 1 program):
• ok. 15 Uniwersytetów kierunkowych (politechniki, uniwersytety, uniwersytety ekonomiczne) o zasięgu ok 30 000

studentów per uczelnia/ suma ok 450 000 studentów
• Ok. 45 wydziałów kierunkowych
• Ok. 30 kierunkowych kół naukowych
• Ok. 40 nieformalnych grup studenckich z zasięgami od 250 do 1 000 członków

(Suma: ok 50 000 studentów targetowanych promocją w ramach jednego programu.)



Wybrani Patroni medialni



Informacje o programach (2021)

Liderzy Ochrony Zdrowia – 8 edycja

Przodujący na polskim rynku ofert edukacyjnych program rozwojowo-mentoringowy przeznaczony dla młodych specjalistów obszaru, którego celem
jest kształcenie najlepszej, otwartej na zmiany kadry managerskiej, która będzie zarządzać sektorem ochrony zdrowia i placówkami
medycznymi. Kluczowe jest uzbrojenie młodych liderów w kompetencje przyszłości i łączenie umiejętności zawodowych z wartościami. Program co
roku powstaje pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Akademia Liderek Biznesu – Business Women Leaders Academy – 4 edycja

Program ma na celu edukację w obszarze wzajemnych potencjałów wynikających z płci dla młodych kobiet do 27. roku życia – wraz z ekspertami i
Alumnami Fundacja przygotowuje Uczestniczki programu do wejścia do organizacji (firm) ze swoim pomysłem na wykorzystanie kobiecego potencjału
w zgodzie ze sobą. Program zakłada współpracę ponadnarodową Uczestniczek krajów obszaru CEE w celu wymiany doświadczeń, budowanie
samoświadomości biznesowej oraz wsparcie młodych kobiet – licealistek z obszarów Polski B i C (województwo lubelskie i okolice) – w networkingu
oraz przygotowaniu ich na wyzwania życia zawodowego. 4 edycja w 3 filarach:
• Warsztaty międzynarodowe – wymiana doświadczeń, budowanie międzynarodowej sieci kontaktów w celu wzajemnej edukacji i promowania

wartości,
• Spotkania rozwojowe – specjalny cykl spotkań rozwojowych dla polskich Uczestniczek,
• Debaty międzypokoleniowe – wsparcie licealistek z obszarów wykluczonych i wzmacnianie ich silnych stron.



Informacje o programach

Seniorzy 4.0 – 2 edycja

Uczymy się przez doświadczanie – stale monitorując potrzeby Seniorów z miast i małych miejscowości chcemy przekazywać im (wraz z naszymi
Partnerami i Alumnami Fundacji, a także ekspertami) jak być bezpiecznym finansowo, jak wygląda profilaktyka zdrowia i dobrostanu psychicznego,
jak unikać oszustw oraz jak komunikować się między pokoleniami. Aktywizujemy Seniorów, aby byli Ambasadorami działań w swojej najbliższej
okolicy. Założeniem 2. edycji jest edukacja dla i od Seniorów. Poza warsztatami edukacyjnymi uruchomimy możliwość korepetycji dla najmłodszych
od nauczycieli-Seniorów, a także wzajemną pomoc sąsiedzką. Seniorzy będą dzielić się swoją wiedzą, ale i umiejętnościami z najmłodszym
pokoleniem. Dołożymy też starań, aby uczyć Seniorów posługiwania się technologią w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Wszystko w formie on-
line przy współpracy z ośrodkami wsparcia Seniorów z całej Polski.

„Dekada zmian” to temat przewodni jubileuszowej, 10 edycji Akademii Energii. AE to program edukacyjny skierowany do osób, które z branżą
energetyczną wiążą swoją przyszłość zawodową. Celem Akademii jest stworzenie platformy wymiany wiedzy pomiędzy praktykami z wieloletnim
doświadczeniem w branży energetycznej a osobami stojącymi dopiero u progu kariery w tym sektorze. Po zakończeniu programu uczestnicy mają
szansę zdobyć co najmniej dwumiesięczny, płatny staż w jednej z firm partnerskich.
W tym roku w grudniu organizujemy Jubileusz Akademii, w trakcie którego spotkają się ze sobą młodzi specjaliści i doświadczeni liderzy rynku.
Dodatkowym elementem programu będzie raport z 10 rekomendacjami na 10-lecie Akademii przygotowany przez Alumnów AE przy wsparciu firm
partnerskich.

Akademia Energii – 10 edycja






