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DOŁĄCZ DO GLOBALNEJ SIEĆ MŁODYCH 
LIDEREK I LIDERÓW POLITYKI PRZYSZŁOŚCI 

Udział w projekcie Future Leaders Connect to Twoja szansa, aby stać się częścią międzynarodowej 

sieci tych, którzy chcą zmieniać światy poprzez tworzenie nowoczesnej, opartej na wiedzy polityki. 

APLIKUJ TERAZ  
 
British Council poszukuje wyjątkowych osób o udokumentowanych zdolnościach przywódczych, które 

mają pomysły, energię oraz zapał do tego, aby zmierzyć się z wyzwaniami w kraju oraz wspólnie z 

innymi osobami ze społeczności Future Leaders Connect wypracować wizję przyszłości, przy wsparciu 

mentorów i mentorek z całego świata. 

O programie 

W tym roku Polska po raz pierwszy ma okazję uczestniczyć w projekcie Future Leaders Connect.  

Dwie osoby wyłonione z naboru będą miały możliwość bezpłatnego: 

 wyjazdu do Wielkiej Brytanii na 10-dniowe warsztaty rozwijające zdolności przywódcze  

 dołączenia do grona wyjatkowych osób, dla których przyszłość świata jest istotnym tematem 

 omówienia najważniejszych globalnych wyzwań z brytyjskimi parlamentarzystami 

 spotkania się z inspirującymi światowymi przywódcami 

 odwiedzenia renomowanych instytucji: w Moller Institute, Churchill College i Uniwersytetu 

Cambridge 

 dostępu do międzynarodowych zasobów, wspierających rozwój zawodowy. 

 

Wizyta w Wielkej Brytanii to szansa na zbudowanie sieci międzynarodowych kontaktów, stworzenie 

konkretnego planu działania oraz pozyskanie umiejętności i wiedzy - czyli wszystkiego, co jest 

niezbędne, aby stać się wpływowym przywódcą oraz wprowadzić proponowane przez siebie zmiany w 

kraju i poza jego granicami. 

https://www.britishcouncil.pl/future-leaders-connect-globalna-siec-mlodych-liderek-i-liderow
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Dla kogo jest program? 

Zgłoszenia mogą przesyłac osoby, które: 

 mają między 18 a 35 lat 

 mieszkaja w jednym z krajów biorących udział w projekcie 

 wykażą się potencjałem przywódczym oraz wiedzą z zakresu tworzenia nowoczesnej polityki 

 płynnie komunikują się w języku angielskim (w mowie i w piśmie) 

 są w pełni dostępne w okresie 21 października – 1 listopada 2019 r 

Koszty i dostępność 

Aby zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie, British Council pokrywa wszelkie koszty związane z 

udziałem, a cały program wyjazdu dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Do kiedy trwa nabór? 

Zgłoszenie on-line należy wypełnić do 6 maja 2019, do godziny 23:59 czasu brytyjskiego (czyli 7 

maja 2019, do godziny 00:59 czasu polskiego). 

Więcej na FutureLeadersConnectPoland  

#FutureLeadersConnect   

 

_________ 

  

http://www.britishcouncil.pl/future-leaders-connect-globalna-siec-mlodych-liderek-i-liderow
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JOIN THE GLOBAL NETWORK OF FUTURE 
POLICY LEADERS 

Future Leaders Connect provides you with the opportunity to be part of a long-term network of emerging 

policy leaders, who wish to make a change at the local and global levels. 

British Council is looking for exceptional individuals with the record of leadership experience who have 

the will, energy as well as ideas of how to face the current issues in their countries and abroad, with the 

support of the Future Leaders Connect Community and their mentors around the globe. 

APPLICATIONS OPEN  
 
The programme  

This year, Poland was chosen to participate in the project for the first time, providing two young Poles 

with the unique opportunity to join the Future Leaders Connect Community. 

As a member of Future Leaders Connect you will: 

 access a ten-day residential programme of advanced policy and leadership development at the 

Møller Institute, Churchill College, University of Cambridge 

 be part of a group of phenomenal young leaders from around the world discussing today’s 

biggest global challenges in the Houses of Parliament 

 have private meetings with inspirational world leaders 

 be able to access a range of international fully funded professional development opportunities. 

Who can apply?  

To take part you must be: 

 aged 18-35 

https://www.britishcouncil.pl/future-leaders-connect-globalna-siec-mlodych-liderek-i-liderow
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 based in one of our participating countries: Canada, Egypt, India, Indonesia, Kenya, Mexico, 

Morocco, Nigeria, Pakistan, Poland, Tunisia, UK and USA 

 able to demonstrate your policy knowledge and senior leadership potential 

 fluent in English 

 able to travel to the UK between 21 October and 1 November 2019 

Costs and accessibility 

To ensure equal access the costs of taking part are covered by the British Council and the programme is 

fully accessible. We are looking for exceptional individuals with the ideas, energy and commitment to 

work collaboratively with all members of Future Leaders Connect and with senior global leaders. 

When is the deadline? 

Applications close Monday 6 May 2019, 23.59 UK time (7 May 2019, 00:59 Polish time)  

More at FutureLeadersConnectPoland  

#FutureLeadersConnect  
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