Slovak Professionals Abroad Program (SPAP) je jeden z programov neziskovej
organizácie LEAF. Naším cieľom je pomáhať udržiavať Slovákom v zahraničí
zmysluplný kontakt so Slovenskom a ukazovať im, že na Slovensku sa dá - žiť,
pracovať, podnikať.
Budujeme sieť Slovákov-profesionálov v krajinách, kde žijú.
Ponúkame konkrétne pracovné príležitosti a stáže, vďaka našej partnerskej sieti,
ktorej členmi sú súkromné firmy, neziskové organizácie a štátne inštitúcie.
Vytvárame príležitosti pre pomoc Slovensku zo zahraničia, prostredníctvom
expertného dobrovoľníctva a našich mentoringových programov.
O LEAFe
Veríme, že v súčasnom svete môže byť Slovensko ekonomicky silnou krajinou s
úspešnými firmami, ktoré obstoja aj v globálnej konkurencii. Sme presvedčení, že
efektívne fungovanie verejnej správy prispeje k väčšej dôvere v štát, ako i k väčšej
všeobecnej dôvere medzi ľuďmi.
Naplnenie tejto vízie však bude vyžadovať silnú generáciu budúcich lídrov vo sfére
biznisu a verejnej správy. Osobnosti, ktoré budú presadzovať v našej krajine svetovú
kvalitu, ale aj morálne hodnoty.
Preto pomáhame mladým ľuďom v ich osobnom i odbornom rozvoji.
Robíme tak bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú a aká je ich finančná
situácia. Stačí, že majú pevnú vôľu a potenciál stať sa v budúcnosti osobnosťami
Slovenska, ktoré budú v sebe spájať:
o
Charakternosť
o
Excelentnosť
o
Podnikavé líderstvo
o
Občiansku angažovanosť
Prostredníctvom našich programov hľadáme formy, ako podporiť talentovaných
mladých ľudí na ich životnej ceste od 10 do približne 35 rokov.
Študentom na stredných školách a postupne i mladším pomáhame naplno rozvinúť
svoj potenciál s cieľom poskytovať svetovú kvalitu vzdelávania.
Slovákom študujúcim či pracujúcim v zahraničí pomáhame jednak zostať v
zmysluplnom kontakte so Slovenskom, ako aj pri návrate na Slovensko.
Mladým profesionálom vo firmách pomáhame pri ďalšom rozvoji svojho talentu a
udržaní si základných hodnôt v konkurenčnom prostredí.
Máme ale aj programy pre učiteľov, keďže práve oni majú nezastupiteľnú úlohu v
rozvoji mladej generácie.
(https://www.leaf.sk/)
Mladí vedci SAV je skupina, ktorej úlohou je najmä vytvárať informačnú sieť pre
diskusiu a komunikáciu týkajúcu sa otázok spoločného záujmu mladých vedeckých
pracovníkov a doktorandov SAV. Snažíme sa predovšetkým vytvárať priestor pre
interaktívnu diskusiu, založený na princípe dobrovoľnosti, používajúci najnovšie
metódy a komunikačné prostriedky, ktorých cieľom je podporiť spoluprácu medzi
ústavmi SAV, vytvoriť tvorivé prostredie, prinášať inovatívne nápady v súvislosti s
manažmentom vedy a uľahčovať multidisciplinárny výskum v rámci SAV.
(https://mladi.sav.sk/)

