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GRUPA WEWNĘTRZNA - LIDER SZP

73% 27%

PŁEĆ: WIEK:

Osoby na stanowisku Lidera 
SZP to osoby znajdujące się 
w przedziale między 20 a 34 
rokiem życia. Zdecydowaną 

większość stanowią
kobiety.Chcemy zwiększyć 

% mężczyzn na tym 
stanowisku.



GRUPA WEWNĘTRZNA - LIDER SZP
WYKSZTAŁCENIE: STATUS:

Liderzy SZP to osoby pracujące, studiujące lub łączące te dwa statusy jednocześnie. 
Większość z nich posiada wykształcenie wyższe lub właśnie jest w trakcie studiów.



GRUPA WEWNĘRZNA - LIDER AP

74% 26%

PŁEĆ: WIEK:

Osoby na stanowisku Lidera 
AP to osoby znajdujące się 

w przedziale między 20 a 29 
rokiem życia. Zdecydowaną 

większość stanowią
kobiety.Chcemy zwiększyć 

% mężczyzn na tym 
stanowisku.



GRUPA WEWNĘTRZNA - LIDER AP
WYKSZTAŁCENIE: STATUS:

Liderzy AP to osoby pracujące, studiujące lub łączące te dwa statusy jednocześnie. 
Większość z nich posiada wykształcenie wyższe lub właśnie jest w trakcie studiów, 

jednak w porównaniu do liderów SZP, znajduje się tutaj duża grupa osób uczących się.



GRUPA BEZPOŚREDNIA

KRYTERIA GEOGRAFICZNE: 
• Mieszka w miastach/miejscowościach/dzielnicach 

gdzie mamy nasze rejony i kolegiach

KRYTERIA DEMOGRAFICZNE: 
• Wiek 23 -35 lat
• Kobiety i mężczyźni (dążymy do 

zwiększenia ilości mężczyzn) 
• Osoby studiujące się i/lub pracujące
• Stan cywilny: kawaler/panna

KRYTERIA PSYCHOLOGICZNE: 
• Zainteresowania: sport, podróże, coaching, rozwój, nowe technologie
• Sposób spędzania wolnego czasu: chodzi do kina, czyta książki, uprawia sport, 

chodzi na otwarte wykłady/konferencje, spotyka się z ludźmi, angażuję się 
w działalność na rzecz lokalnej społeczności 

• Znajomych traktuje jak swoją „nową rodzinę” z wyboru 
• Chce rozwijać w sobie postawę i kompetencję liderskie
• Żyje według określonych wartości 
• Cechy osobowości: otwarty, ambitny, pokorny, skłonny do refleksji nad sobą
• Żyj świadomie według trendu „przeżywania”
• Jest przyszłym managerem, przedsiębiorcą



GRUPA POŚREDNIA

KRYTERIA GEOGRAFICZNE: 
• Mieszka w miastach/miejscowościach/dzielnicach, 

gdzie działają nasze rejony i kolegiach

WAŻNE KRYTERIUM
• Osoby, które w jakiś sposób doświadczyły 

już naszych projektów lub zetknęły się z 
„naszymi” ludźmi 

• Osoby, które mają wpływ na lokalne 
społeczeństwo

KRYTERIA PSYCHOLOGICZNE: 
• Ludzie sprawczy, mający zaufanie społeczne autorytet i kontakty 
• Ludzie, którzy są kreatorami i liderami zmiany w swoim lokalnym środowisku, 

angażują się w działania na jego rzecz
• Ludzie/grupy społeczne, którym zależy na dobru lokalnego społeczeństwa, 

czyli pośrednio na tym, aby w jego miejscowości powstał rejon/kolegium
• Zarządzający w strefie publicznej
• Osoby, które mogą znać/wskazać potencjalnego lidera


