LEAF SUMMER
LEADERSHIP CAMP 2016

Kemp plný výzev, úloh a zadání z praxe pro talentované mladé lidi!
17. července – 5. srpna 2016, Bratislava, Slovensko

Přihlas se na: http://forstudents.leaf.sk

Máš 13-16 let a chtěl bys měnit věci kolem sebe? Na LEAF Summer Leadership
kempu se spolu s ostatními mladými talentovanými lidmi dozvíš, jak na to!
VYBERTE SI JEDNU
ZE ČTYŘ MOŽNÝCH
PROGRAMOVÝCH
LINIÍ ZAMĚŘENÝCH NA
PODNIKAVÉ LÍDROVSTVÍ:
BUSINESS CHALLENGE
Naučíš se více o design thinking a společně
pomůžete zaběhnuté firmě nebo start-upu
vyřešit skutečný problém, na který hledají řešení.

SOCIAL PROJECT CHALLENGE
Budeš se zabývat jednou z aktuálních
společenských otázek, jakou je například
korupce nebo uprchlíci a pomůžeš neziskové
organizaci najít řešení, které můžou změnit
střední Evropu.

STEM CHALLENGE (science,
technology, engineering, maths)
Spolu s technicky orientovaným start-upem
anebo vědeckou organizací budete hledat řešení
vybraného vědecko-technického problému.

ENGLISH CHALLENGE
ponoříš se do angličtiny a pomůžeš vytvořit
marketingovou kampaň pro školu anebo
organizaci tak, abys při tom zlepšil jak
svou mluvenou i písemnou angličtinu, tak i
lídrovské dovednosti.

PRO KOHO KEMP JE?
Pro mladé motivované a akční studenty
ve věku 13 až 16 let, kteří touží plně
rozvinout svůj potenciál. Budete pracovat v anglickém jazyce s 80 bystrými
mladými lidmi ze Slovenska, střední
Evropy, Asie, USA a Afriky.

JAK BUDE VYPADAT
TVŮJ DEN?
DOPOLEDNE

Projektové, zážitkové učení, týmová práce
se skutečnými firmami, neziskovými a
vzdělávacími organizacemi.

ODPOLEDNE

Kluby, sport, hudba, drama, vědecké pokusy
a volný čas.

VEČER

Zábavné aktivity, zajímaví řečníci jako na
TEDx-e, networkingový večer s mentory,
nebo skvosty Bratislavy.
Víkedny budou zahrnovat službu komunitě,
dvoudenní výlet do hor a další aktivity pro
studenty.

TÝM A VEDOUCÍ
KEMPU
Kemp bude veden týmem LEAF Academy
– boarding school for future leadership,
www.leafacademy.eu

MATEJ SAPÁK –
ŘEDITEL LEAF
ACADEMY

Působil jako poradce na ministerstvech financí a školství, byl
konzultantem firmy McKinsey,
je absolvent Harvardu i debatní
rozhodčí.

CHRIS CHENEY –
VÝKONNÝ ŘEDITEL
LEAF ACADEMY
Působil jako Dean of Admissions a kariérní poradce na
African Leadership Academy,
fotbalový kouč a také absolvent Harvardu.

CO JE LEAF?
Nezisková organizace založená na Slovensku,
která se soustředí na rozvoj mladých lidí s
potenciálem vyrůst v osobnosti, které budou
měnit společnost, bez ohledu na jejich socioekonomické zázemí. www.leaf.sk

