FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
proponuje Państwu
realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie poprzez cykl warsztatów dla młodzieży i nauczycieli
pod wspólnym tytułem:

„Młodzież w naszej gminie - aktywna, zaangażowana, przedsiębiorcza,
świadoma swoich kompetencji, otwarta na nowe wyzwania rozwojowe”
1) Warsztat dla młodzieży „Dlaczego warto być aktywnym, zaangażowanym
i przedsiębiorczym” dotyczący kreowania u osób szczególnie aktywnych na gruncie
nauki, sportu, zaangażowania społecznego (charytatywnego) umiejętności liderskich
i menedżerskich. Następstwem działań może być - ale nie musi - powołanie
młodzieżowych rad gminy lub uruchomienie „Akademii gminnych liderów”.
2) Warsztat dla młodzieży „Zaprojektuj swoją przyszłość” – celem jest wypracowanie
w ramach interaktywnej pracy grupowej potencjału uczniów ostatnich klas szkół
podstawowych. Przedmiotem analizy będzie określanie predyspozycji, m.in.
potencjału nabywania wiedzy, posiadanych i zdobywanych praktycznych
umiejętności, cech i postaw wolicjonalnych, takich jak pracowitość, zaangażowanie,
konsekwencja. Warsztat będzie próbą określenia tego „co nas kręci”, jakie mamy
talenty, co, gdzie i jak chcielibyśmy robić, kim być (oczywiście z uwzględnieniem
ograniczeń wynikających z dojrzałości związanej z wiekiem). Wspólna praca dotyczyć
będzie także dyskusji o wyborze szkoły (wraz z analizą zalet i zagrożeń związanych
z konkretnymi placówkami) z elementami doradztwa zawodowego (analiza profesji
ze szczególnym wskazaniem zawodów przyszłości). Istotne jest to, iż w ciągu
najbliższych 20 lat połowa istniejących zawodów zniknie na skutek zmian
technologicznych, a młodzież uczęszczająca dzisiaj do szkół podejmie pracę
w zawodach, które jeszcze nie istnieją.
3) Warsztat integracyjny dla całych klas – „Jak odbudować relacje rówieśnicze po
pandemii” - celem będzie ponowna integracja klas po długim okresie pracy zdalnej
oraz wyczulenie na zagrożenia jakie niesie „życie on-line” – nadmierna waga
przywiązywana do funkcjonowania w świecie wirtualnym, budowa samooceny
w oparciu o komentarze w sieci (w tym zjawisko hejtu).
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4) Warsztat dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli (wychowawców, nauczycieli WOS-u)
„Jak optymalnie rozwijać potencjał młodzieży”. W ramach warsztatu poruszone
zostaną następujące zagadnienia:
− Jak odkrywać talenty i pracować z najzdolniejszymi nie lekceważąc potrzeb
pozostałych uczniów.
− Jak odchodzić od modelu uczenia transmisyjnego do relacyjnego.
− Jak odkrywać potencjał i predyspozycje uczniów oraz jak kierunkować ich
przyszłość (jak kształcić dla przyszłości).
− Jak zachęcać do aktywności, wrażliwości, solidarności a zniechęcać do bierności,
obojętności i wygodnictwa .

Dlaczego z nami:
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich posiada ogromne, wieloletnie doświadczenie
we współpracy z samorządami w całej Polsce. Ponadto od lat realizujemy wiele działań dla
młodzieży, m.in. poprzez wspieranie liderów, doradztwo zawodowe, mentoring dotyczący
badania predyspozycji i optymalnych wyborów aktywności edukacyjnej, społecznej,
obywatelskiej i rozwojowej.
Eksperci Fundacji są autorami wielu innowacyjnych projektów, które dedykowane były
młodzieży, m.in. w zakresie analizy kompetencji standardowych i niestandardowych oraz
wspierania
wychowanków placówek opiekuńczo–wychowawczych we wchodzeniu
w dorosłe życie.
Fundacja otrzymała wyróżnienie w Konkursie Dobre Praktyki EFS za najlepszą innowację
społeczną.

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin
tel./fax: (+48) 81 532 14 25; tel.: (+48) 81 441 33 44; email: biuro@fim.org.pl
www.fim.org.pl
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy
NIP: 712-308-96-56; KRS: 0000290822;

