Paderewski Academy to unikatowa inicjatywa, który realizuje ważny cel, jakim jest edukacja
obywatelska. Odbywa się ona w ramach cyklu spotkań, warsztatów i debat dla studentów wszystkich
lat studiów. Projekt jest kuźnią talentów przyszłych polskich elit politycznych. Głównym celem
Academy jest promowanie wiedzy i wartości dotyczących sfery publicznej obejmującej aktywność
podmiotów państwowych, prywatnych oraz organizacji pozarządowych.
Paderewski Academy to ogólnopolskie przedsięwzięcie dedykowane studentom pierwszego i
drugiego stopnia kierunków zarówno ekonomicznych jak i społecznych. Projekt skierowany jest
głównie do Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Grupa zostanie uzupełniona o
polskich studentów innych prestiżowych uczelni w kraju, takich jak Uniwersytet Warszawski,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski oraz o
studentów uczelni zagranicznych, m.in. University of Oxford, University of Cambridge, LSE, UCL,
Sciences Po, Sorbony, HEC Paris i wielu innych. W projekcie weźmie udział 32 studentów
uczestniczących w serii spotkań. Będą oni uczestniczyć w spotkaniach o zróżnicowanej tematyce,
mających na celu przekazanie im niezbędnej wiedzy i wykształcenie pożądanych w sferze publicznej
kompetencji. W poprzednich edycjach dotyczyły one m.in. efektywnej administracji, innowacyjności
polskiej gospodarki oraz Polski na arenie międzynarodowej. Pragniemy przez takie działania umacniać
pozytywny wizerunek instytucji publicznych oraz zachęcać uczestników do czynnego udziału w ich
rozwoju. Chcemy zaprezentować uczestnikom karierę w instytucjach publicznych jako oferującą
nieocenione możliwości rozwoju oraz zdobywanie doświadczenia w organach, których decyzje mają
wpływ na funkcjonowanie całego państwa.
Celem projektu Paderewski Academy jest umożliwienie jego uczestnikom zdobycia kompetencji
niezbędnych do sprawowania przez nich w przyszłości odpowiedzialnych funkcji publicznych.
Szczególnie istotne jest dla nas podkreślanie wagi wartości moralnych i etycznych a także gruntowej
wiedzy merytorycznej – czynników tak ważnych podczas pełnienia służby publicznej. Cykl
warsztatów, debat i spotkań z osobami sprawującymi, niegdyś i obecnie, najważniejsze funkcje w
Państwie stanowi dla wyselekcjonowanej grupy młodych ludzi platformę wymiany opinii i wiedzy.
Ponadto dzięki poznaniu opinii ludzi świata biznesu członkowie Paderewski Academy będą mogli
dokładniej zrozumieć istotę współpracy pomiędzy sferą prywatną a publiczną. Długofalowym celem
projektu jest przyczynienie się do wzrostu poziomu merytorycznego pracowników instytucji
publicznych, zwiększenie świadomości obywatelskiej i propagowanie nowoczesnych postaw
patriotycznych.
9.05.2019 - Planowana inauguracja projektu. Spotkania mają odbywać się w następujący weekend: 911.05.2019 na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Wydarzenia w ramach przedsięwzięcia są ogólnodostępne i bezpłatne.

