Dołącz do najlepszych! Zawalcz o staż w Kongresie USA i Parlamencie Zjednoczonego Królestwa!
„Dołącz do najlepszych!” – pod takim hasłem startuje właśnie piąta edycja programu Transatlantic Future
Leaders Forum, który umożliwia staże w biurach Senatu i Izby Reprezentantów Kongresu USA oraz posłów w
brytyjskim Parlamencie.
Warunkiem udziału w piątej edycji programu jest polskie obywatelstwo, status studenta, określony wiek
(maksimum 26 lat) oraz wyjątkowe osiągnięcia na polu działalności dodatkowej – np. na rzecz organizacji
pozarządowych, stowarzyszeń czy organizacji studenckich. Jak dotąd z programu skorzystało już 30 polskich
studentów z Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Lublina czy Łodzi, ale także z uczelni brytyjskich czy
amerykańskich.
– Szukamy ludzi z ambicją do bycia najlepszymi, dla których udział w programie byłby istotnym punktem
zwrotnym w karierze. Oceniając kandydatury staramy się spojrzeć na osiągnięcia studentów, ale też porównać
go z możliwościami, jakie daje dana placówka edukacyjna. Nie ma przy tym do końca znaczenia kierunek studiów
kandydata. Mieliśmy zarówno studentów ze szkoły lotniczej z Dęblina jak również przyszłych mikrobiologów. Liczy
się zainteresowanie sprawami transatlantyckimi i ciekawość świata – zapewnia Rafał Libera, prezes fundacji TFLF.
– Staramy się jednocześnie zachować równowagę płci wśród uczestników oraz między uczelniami polskimi i
zagranicznymi. Zależy nam bowiem nie tylko na wyłonieniu najlepszych studentów, ale też na wyrównywaniu
szans – dodaje Libera.
Dlaczego Warto?
– Udział w programie pozwolił mi zobaczyć na własne oczy funkcjonowanie jednego z najciekawszych systemów
politycznych na świecie, a także doświadczyć życia w Ameryce. Co równie ważne, dzięki programowi poznałem
niesamowicie ambitnych i interesujących rówieśników z Polski, z którymi jestem do dzisiaj w bliskim kontakcie –
wspomina Bartek Bąk, uczestnik drugiej edycji programu, który odbył staż u kongresmana Dana Lipinskiego z
Illinois.
Program to nie tylko praca w biurach parlamentarnych, ale też wizyty w instytucjach publicznych, organizacjach
pozarządowych, think tankach czy polskich placówkach dyplomatycznych. Wszystko zaś po to, by dać jak
najwięcej szans zdolnym młodym ludziom na zobaczenie różnych obszarów działalności publicznej, w jaką mogą
się zaangażować w przyszłości.
Warunki udziału
Staże odbędą się w wakacje, przy czym w Londynie odbywają się w czerwcu i lipcu, a w Waszyngtonie od połowy
sierpnia do początku października. Staż jest bezpłatny. Dzięki współpracy z partnerami programu (Ambasadami
USA oraz Zjednoczonego Królestwa w Polsce a także z The Boston Consulting Group) TFLF zapewnia stypendia
pokrywające większość kosztów udziału w stażu (m.in. lotów oraz zakwaterowania). Studenci muszą jedynie
liczyć się z pokryciem kosztów utrzymania na miejscu.
Proces aplikacji
Zgłoszenia należy wysłać najpóźniej do 13 marca 2020 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej TFLF. Wybrane osoby, które trafią do finałowej rundy będą miały możliwość zaprezentowania się
podczas egzaminu ustnego w Warszawie w pierwszą sobotę kwietnia.
Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny na stronie: http://transatlanticforum.org/
Kontakt dla mediów: Marek Michalak tel. +48 696 600 862, e-mail: mmichalak@transatlanticforum.org

