Regulamin programu
Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja
Regulamin określa zasady realizacji programu Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja.
Celem Akademii jest kształcenie przyszłych liderów społecznych, którzy w przyszłości wezmą udział
w organizacji życia publicznego Polski poprzez:
a. naukę i trening praktycznych umiejętności zarządzania projektem,
b. wsparcie rozwoju intelektualnego w zakresie wiedzy obywatelskiej,
c. budowę środowiska wolontariuszy opartego na wartościach powiązanych z polską tradycją
republikańską nastawionego na krzewienie ideałów wolności pojętej przede wszystkim jako
wolności do zaangażowania się w budowę dobra wspólnego i solidarności rozumianej jako
odpowiedzialność za innych, zwłaszcza słabszych członków wspólnoty.

I. Postanowienia ogólne
1) Uczestnictwo w Akademii jest dobrowolne i bezpłatne.
2) Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Akademii - oznacza to Akademię Liderów Fundacji Świętego Mikołaja;
b) Fundacji - oznacza to Fundację Świętego Mikołaja z siedzibą w Piasecznie przy
ul. Przesmyckiego 40, 05-500, nr KRS 0000126602;
c) Komisji - oznacza to komisję, powoływaną przez Fundację;
d) Projekcie - oznacza to projekt społeczny lub historyczny, realizowany przez uczestnika w
ramach udziału w Akademii;
e) Stypendium - oznacza to środki finansowe przyznane stypendyście przez Fundację.
Stypendium wypłacane jest w 10 transzach, począwszy od września 2020 r. do czerwca 2021 r.;
f) Szkole Letniej - oznacza to kilkudniowy wyjazd szkoleniowy uczestników na rozpoczęcie udziału
w Akademii (termin ok. 27 lipca – 5 sierpnia 2020 r.);
g) Tutorze - oznacza to osobę, z którą Uczestnik będzie w okresie trwania Akademii konsultował
realizację projektu;
h) Uczestniku - oznacza to ucznia, który bierze udział w Akademii;
i) Umowie - oznacza to umowę podpisaną pomiędzy pełnoletnim uczestnikiem lub opiekunem
uczestnika, jeśli nie osiągnął on pełnoletniości, a Fundacją określającą warunki współpracy w
ramach Akademii;
j) Formularzu - oznacza to formularz zgłoszeniowy do udziału w Akademii, złożony przez
pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna ucznia, jeśli nie osiągnął on pełnoletniości. Jego
wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
k) Szkole Zimowej - oznacza ok. 4-dniowe podsumowanie realizacji projektów w Akademii, które
odbędzie się w Warszawie (termin ok. 10-13 grudnia 2020 r.).
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3) Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza online,
Załącznik nr 2 – Wzór umowy z uczestnikiem pełnoletnim,
Załącznik nr 3 – Wzór umowy z uczestnikiem niepełnoletnim
Załącznik nr 4 - Wzór sprawozdania merytorycznego,
Załącznik nr 5 – Wzór sprawozdania z wydatkowania stypendium.
II. Osoby uprawnione do ubiegania się o udział w Akademii
1) Do udziału w Akademii uprawnieni są uczniowie uczęszczający do szkół ponadpodstawowych
(liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa I stopnia) w roku szkolnym 2019/2020,
którzy mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Podczas wyboru uczestników pierwszeństwo mają osoby, które nie brały udziału w poprzednich
edycjach Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja.
III. Kryteria udziału w Akademii
1) Uczeń może ubiegać się o udział w Akademii, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:
a) uzyskał średnią ocen w roku szkolnym 2018/2019 nie niższą niż 4,0 pkt lub ma
udokumentowane osiągnięcia naukowe/sportowe/artystyczne;
b) wykazuje się zaangażowaniem społecznym;
c) przedstawi pomysł na realizację projektu w obszarze określonym w regulaminie w pkt. III. 2.
poniżej.
2) Decyzja o przyjęciu ucznia do Akademii Liderów jest podejmowana w oparciu o ocenę pomysłu na
realizację projektu w jednej z poniższych kategorii:
w obszarze historycznym:
a) projekt dotyczący pielęgnowania pamięci i tożsamości lokalnej;
b) projekt upamiętniający wybitnych Polaków lub wybitne postaci dla danej społeczności
lokalnej;
c) projekt dotyczący obchodzonych ważnych rocznic w 2020 r.;
w obszarze społecznym:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

projekt promujący postawy obywatelskie;
projekt dotyczący więzi międzypokoleniowych;
projekt samopomocowy;
projekt promujący wolontariat;
projekt charytatywny;
projekt na rzecz środowiska naturalnego.

3) W procesie rekrutacji zostanie wybranych od 15 do 30 pomysłów na projekt.
4) Pomysły na projekty będą oceniane według następujących kryteriów (w nawiasie maksymalna
liczba punktów, jaka może zostać przydzielona w każdej z kategorii):
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a) Wybór tematyki projektu i zaproponowanych działań dostosowany do realnych
problemów i potrzeb społeczności lokalnej lub odbiorców (10 pkt.),
b) Odpowiednio określone cele projektu (rozumiane jako umiejętność zaproponowania
kierunku działań w odpowiedzi na zaobserwowane potrzeby lub problemy w swojej
społeczności lokalnej) (5 pkt.),
c) Poziom zaangażowania w projekt lokalnej społeczności (liczba zaangażowanych
wolontariuszy, lokalnych partnerów, mieszkańców itp.) (5 pkt.),
d) Ocena autorska komisji, w tym między innymi: oryginalność pomysłu na projekt, oraz
zbieżność założeń projektu biorącego udział w rekrutacji z wartościami republikańskimi
rozumianymi przede wszystkim jako aktywne zaangażowanie i podejmowanie
odpowiedzialności za dobro wspólne oraz budowanie kultury solidarności (10 pkt.).
5) Dodatkowo osoby zamieszkałe w małych lub średnich miejscowościach (poniżej 100 000
mieszkańców) na etapie rekrutacji otrzymują dodatkowe 2 punkty. W ten sposób Komisja premiuje
udział w Akademii Liderów osób o utrudnionym dostępie do rozwoju.
6) Każdy projekt może zostać oceniony na maksymalnie 32 punkty. Ocenione zgłoszenia zostaną
uszeregowane w kolejności przyznanych punktów od największej liczby punktów do najmniejszej.
7) Z uwagi na fakt, że Akademia Liderów ma kształcić umiejętności liderskie i zarządzanie zespołem,
warunkiem koniecznym zgłaszanych projektów jest zaangażowanie i udział w nich wolontariuszy
zrekrutowanych przez uczestników. W planowanym projekcie w przypadku dwuosobowych
zespołów powinno być co najmniej 5 wolontariuszy; a w przypadku samodzielnych uczestników co najmniej 3 wolontariuszy.
8) Minimalna liczba odbiorców projektu prowadzonego przez uczestnika to 30 osób.
9) Komisja rekrutacyjna ma prawo zakwalifikować do Akademii Liderów projekty odpowiadające
tematycznie warunkom otrzymanych dotacji przez Fundację lub wyróżniających się wybitnym
pomysłem.
10) Zakwalifikowanie ucznia do udziału w Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja nie wyklucza
go z ubiegania się o stypendium w programie Stypendia św. Mikołaja w roku szkolnym 2020/2021.
IV. Tryb ubiegania się o udział w Akademii
1) Aby wziąć udział w Akademii należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
www.mikolaj.org.pl/akademia w terminie od 23 marca do 26 kwietnia 2020 r.
2) Uczniowie spełniający warunki wymienione w pkt. III. 1. mogą zgłaszać się samodzielnie lub w
zespole 2-osobowym. Każdy z nich osobno musi spełniać kryteria uczestnictwa w Akademii.
3) Do formularza zgłoszeniowego należy obowiązkowo dołączyć opinię wychowawcy, nauczyciela,
pedagoga, trenera, proboszcza, instruktora harcerskiego, lub innej istotnej osoby znającej
osiągnięcia i zaangażowanie osoby ubiegającej się o udział w Akademii. Załącznik ten powinien być
zeskanowanym oryginałem dokumentu.
4) O przyjęciu danego ucznia do Akademii decyduje Komisja powołana przez Fundację.
5) Komisja, na podstawie zebranej punktacji, tworzy listę rankingową uczniów.
6) Komisja z osobami, które uzyskają minimum 20 pkt będzie prowadzić rozmowy kwalifikacyjne
poprzez wideokonferencje. Rozmowa ma na celu doprecyzowanie swojego pomysłu na projekt i
lepsze poznanie kandydata. O terminie rozmowy kandydaci będą informowani indywidualnie.
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Komisja dołoży starań aby termin był odpowiedni dla uczniów ubiegających się o udział w
Akademii.
7) Lista zakwalifikowanych do Akademii uczestników zostanie zamieszczona na stronie Akademii
www.mikolaj.org.pl/akademia 1 czerwca 2020 roku.
V. Przebieg udziału w Akademii
1) Każdy z uczestników zakwalifikowanych do udziału w Akademii (lub jeśli jest niepełnoletni - w jego
imieniu opiekun prawny) otrzyma do podpisania umowę, w której zobowiąże się do pełnego
udziału we wszystkich elementach Akademii (w tym w szczególności w szkole letniej).
2) Każdy z uczestników Akademii otrzymuje stypendium w wysokości 200 zł, lub więcej (w zależności
od uzyskania dodatkowego dofinansowania), na okres od 1 września 2020 r. do 21 czerwca 2021
r. Stypendium jest wypłacane w comiesięcznych transzach. Fundacja może podjąć decyzję o
przyznaniu wyższego stypendium wybranym uczestnikom, którzy spełniają podane przez Fundację
kryteria, np. niski dochód na osobę w rodzinie.
3) Pieniądze przekazywane są przez Fundację na konto bankowe pełnoletniego uczestnika, jego
opiekuna prawnego lub innej osoby przez nich wskazanej. Numer konta podawany jest przez
uczestnika w momencie podpisywania Umowy. Osobami uprawnionymi do dysponowania
stypendium są uczestnik i jego opiekun prawny (w przypadku osób niepełnoletnich).
4) Uczestnik wydatkuje stypendium przekazane przez Fundację na rozwój swoich zainteresowań,
pasji i uzdolnień.
5) Na udział w Akademii składa się pięć komplementarnych elementów:
a) indywidualna praca nad autorskim projektem realizowanym po zakwalifikowaniu się do
Akademii;
b) Szkoła Letnia w terminie ok. 27 lipca – 5 sierpnia 2020 r. przygotowująca uczestników do
realizacji projektów, kształcąca ich kompetencje liderskie oraz rozwijająca wiedzę z zakresu
sfery obywatelskiej;
c) realizacja zgłoszonego do Akademii projektu w konsultacji z tutorem w terminie między
1 września a 30 listopada 2020 r.;
d) Szkoła Zimowa – w terminie 10 - 13 grudnia 2020 r. - uczestnicy w ramach podsumowania
programu przedstawią zrealizowane projekty oraz otrzymają certyfikat ukończenia Akademii,
e) w okresie od września 2020 do czerwca 2021 r. - zaangażowanie społeczne uczestników, w
szczególności na rzecz programu Stypendia św. Mikołaja, w tym: zaangażowanie w
pozyskiwanie szkół do programu Stypendia św. Mikołaja oraz wsparcie koordynatorów w
szkołach w pozyskiwanie środków finansowych na rozwój stypendystów tego programu.
VI. Sprawozdanie z realizacji poszczególnych elementów Akademii
1) Uczestnik przygotowuje sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu i przesyła je do Fundacji
na adres akademia@mikolaj.org.pl w terminie do 9 grudnia 2020 r.
2) Uczestnik przygotowuje sprawozdanie z wydatkowania stypendium i przesyła je do Fundacji na
adres akademia@mikolaj.org.pl w terminie do 21 czerwca 2021 r.
3) Uczestnik przygotowuje powyższe sprawozdania w oparciu o otrzymane od Fundacji wzory
dokumentów.
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VII. Obowiązki Uczestnika
1) Uczestnik prezentuje postawę godną udziału w Akademii, dba o swój rozwój intelektualny i
duchowy.
2) Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się, akceptacji i przestrzegania regulaminu Akademii.
3) Uczestnik jest zobowiązany do udziału w pełnym programie Akademii (5 elementów wymienionych
w pkt. V.5.) i złożenia sprawozdań zgodnie z pkt. VI.
4) W przypadku nie wywiązania się z któregoś z powyższych zobowiązań Fundacja ma prawo wyłączyć
uczestnika z dalszego udziału w Akademii.
VIII. Postanowienia końcowe
1) Fundacja zastrzega sobie prawo do monitorowania i kontroli uczestników w zakresie udziału w
Akademii.
2) Niniejszy regulamin został przyjęty przez Zarząd Fundacji. Przepisy niniejszego regulaminu mogą
być zmieniane w każdym czasie przez Zarząd Fundacji i wiążą uczestnika od daty zawiadomienia.
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