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Organizácia Future Generation Europe pre Vás aj v tomto roku pripravuje 7.ročník 

mentorského projektu LEAD UP ACADEMY 2021.  

Projekt je určený pre študentov všetkých ročníkov stredných škôl vo veku od 15 do 20 

rokov.  

V tomto roku chceme podporiť a do programu vybrať aj študentov vyrastajúcich 

v detských domovoch.  

Lead Up Academy má v organizácii dlhoročnú tradíciu.  

Počas šiestich rokov fungovania náš projekt podporilo a bolo jeho súčasťou 131 

mentorov z rôznych oblastí a povolaní.  

Pomohli sme mnohým mladým študentom splniť ich kariérne sny a plány do 

budúcnosti.  

 

KTO JE MENTOR? 

- mentor je osobnosťou v profesionálnej alebo záujmovej oblasti, ktorej sa venuje. 

Má skúsenosti, poznatky, vedomosti a prax, ktoré chce zdieľať s mladým 

stredoškolákom a pomôcť mu v osobnom a kariernom raste. 

KTO JE MENTEE? 

- Študent strednej školy, ktorý má záujem získavať poznatky od profesionálov 

v konkrétnej oblasti.  

 

ČO PONÚKA PROJEKT LEAD UP ACADEMY 2021? 

- polročný program zameraný na softskills, sebarozvoj, kariérny a osobný rozvoj 

študenta 

- spolupráca 1on1 mentor a mentee (stredoškolák) 

- spolupráca s organizáciou a odborníkmi 

- odborné a kariérne poradenstvo 

- získanie zaujímavých a dôležitých kontaktov 

- podpora a rozvoj nápadov  

 

 

STAŇ SA AJ TY SÚČASŤOU MENTORSKÉHO 

PROJEKTU LEAD UP ACADEMY 2021! 
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ČO VÁS ČAKÁ V LEAD UP ACADEMY 2021? 

- úvodný online STARTER MEETING s uvítacím balíčkom 

- spoznávacie aktivity 

- súťaže na rozvoj nápadov so zaujímavými cenami a ponukami  

- 2x online TRAINING DAYS  

- rôznorodí hostia a speakri 

- zaujímavé prednášky a workshopy 

- vlastný osobný mentor  

- pravidelná komunikácia s odborníkmi a organizačným tímom 

- neformálne stretnutie (ak bude situácia priaznivá) 

- záverečné ukončenie projektu- slávnostná recepcia (ak bude situácia priaznivá) 

 

ČO ČAKÁME MY OD TEBA? 

- pracovitosť, cieľavedomosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, úprimnosť, 

otvorenosť 

- chuť rozvíjať sa, zlepšovať svoje schopnosti 

- mať vízie, nápady, fantáziu 

- nebáť sa skúšať a objavovať nové veci  

 

AKÝ BUDE TVOJ VÝSTUP NAŠEJ SPOLUPRÁCE? 

 

Lead Up Academy 2021 ti prináša mnohé možnosti, otvára ti dvere do sveta slobody. Je 

na tebe, ako sa chopíš svojej šance. 

Na konci projektu radi privítame od každého menteeho výsledok práce alebo rozvoja.  

Potešia nás nové projekty, nápady, nárvhy, koncepty, predstavenie vašich kariérnych 

snov, začiatky budovania kariéry, správny výber vysokej školy alebo povolania, 

nastavenie priorít v živote či samotné využitie kontaktov vďaka LEAD UP ACADEMY. 

 

 

 

 

 

Podmienky získania: 

- 100% účasť na všetkých online stretnutiach a aktivitách (STARTER MEETING, 2x 

TRAINING DAYS) 

- Pravidelná komunikácia s organizačným tímom 

PODPORA PRE KAŽDÉHO MENTEE VO VÝŠKE 50€ 
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- Aktívna spolupráca s mentorom 

- Disciplína 

- Výstup spolupráce ( projekt, nápad, návrh, výber VŠ, výber povolania, osobný 

rozvoj, využitie kontaktov a známostí...) 

 

 

 

 

 

         futbalový tréner                     ekologická aktivistka                    copywriterka 

 

         neurobiologička                     cestovateľ, fotograf                              herec 

 

 

 

 

 

 

MENTORI V LEAD UP ACADEMY 2021 
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      sociológ, politológ                 investigatívny novinár                   poslanec NRSR 

           šéfredaktor          

 

Jiří Mikulenka- riaditeľ firmy SLOVMAS (foto a bio o mentorovi na webovej stránke) 

 

 

Viac o mentoroch na www.futuregenerationeurope.eu 

 

 

 

 

Registrácia: od 8.februára 2021 do 21.februára 2021 

Link na registráciu: 

 

Výberové kolo: 24.február 2021 do 26.február 2021 

1.online stretnutie- STARTER MEETING: 6.marec 2021, 7.marec 2021 

 

Klikajte na našu Facebook stránku (Future Generation Europe) a Instagram 

(@futuregenerationeurope), kde sa dozviete viac o prípravách projektu. 

 

Prípadne otázky nám píšte na mailovú adresu leadup@futuregenerationeurope.eu 

 

Registrácia spustená do 21.februára 2021! 
 

 

Dôležité informácie o ročníku 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpY36moLUXpnk_
ADbQESt80dWoqSaz6JXDCn1AlhuqKNli2w/viewform 
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