Hodnota Nexteria Leadership Academy je 3600€/rok
Ako sme to vypočítali?
Trhová hodnota, ktorú v Nexteria Leadership Academy dostávaš, vychádza z priamych
nákladov na organizáciu aktivít programu (odmena ľuďom, ktorí na programe robia,
zabezpečenie priestorov, materiálu a ďalších vecí) a z toho, koľko by Ťa vyšli jednotlivé
aktivity samostatne, keby ich naši lektori organizovali komerčne. Naši lektori sú však
dobrovoľníci a teda im za ich čas neplatíme - vysokú hodnotu však stále má. Opýtali sme sa
ich teda, koľko si bežne účtujú za svoj čas.
Priame náklady:2200€/rok
Dobrovoľnícky čas expertov:1400€/rok

Ty dáš 20%, my zoženieme zvyšných 80%!
Prečo Ti vieme dať takú finančnú podporu?
Chceme aby bol program dostupný pre každého na základe jeho schopností a nie len
finančných možností. Zároveň považujeme za správne, aby sa každý podieľal na
spolufinancovaní svojej budúcnosti cez členské tak ako môže - čiže tí, ktorí môžu viac,
spolufinancujú viac.
Všetky ostatné prostriedky na to, aby bol program vynikajúci (80% zľava aj štipendiá),
musíme získať inde. Kto teda pomáha tomu, že máš možnosť zažiť vysokú hodnotu za
menej?
● Lektori, Guidi a ďalší profesionáli - venujú svoj čas Tvojmu rozvoju na kurzoch či
rôznych osobných stretnutiach bez toho, aby si ho účtovali
● Naši podporovatelia - sú to ľudia, ktorí nás podporujú aj finančne v tom, aby sme Ti
pomohli byť nositeľom zmeny; je to vyše sto ľudí z biznisu a ďalších oblastí
● Naši absolventi - sami si absolvovali program a teraz sa zapájajú do jeho
spolufinancovania aj rozvoja svojim časom.
● Naši partneri - sú to firmy väčšie i menšie, ktoré pomáhajú spolufinancovať program
a zároveň pripravujú pre študentov rôzne vzdelávacie aktivity ako kurzy, diskusie a
projekty

Koľko zaplatím za celé štúdium?
79€ platíš 10 mesiacov školského roka, čiže základné členské za 1 kalendárny rok je 790€.
Zároveň prvý semester máš znížené členské v rámci trial period. Okrem toho máš možnosť
získať štipendium za každý školský rok podľa Tvojich finančných možností.

Prvý semester (trial) - 39€/mesačne (5 mesiacov)
Po prvom semestri máme k dispozícii štipendiáaž do výšky 85% (o ktoré môže požiadať
naozaj každý)
Mám záujem o štipendium
Keď štipendium naozaj potrebuješ, radi Ti ho poskytneme.
Dovoľ aby sme Ti predstavili Janku. Janka je osoba,
ktorá zastrešuje štipendiá v NLA a zabezpečuje, že
všetky informácie, ktoré s nami zdieľaš sú naozaj
dôverné. S prideľovaním štipendií jej pomáhajú aj
naši podporovatelia.
Ak máš doplňujúcu otázku k štipendiu, alebo aj
suma za prvý semester je nad Tvoje možnosti, ozvi
sa Janke na mail jana.kostovcakova@nexteria.sk
alebo na telefónne číslo +421 911 257 919
V semestri po uplynutí trialu vieme poskytnúť
štipendiá v tejto štruktúre:
15%

40%

25%

20%

zníženie o 0€

do 20€/mesačne

do 40€/mesačne

do 69€/mesačne

Žiadosti o štipendiá budeme spracovávať počas zimného semestra (s platnosťou na letný
semester) a prideľujeme ich do konca školského roka 2018/19. Následne ďalšie roky máš
opäť možnosť požiadať o štipendium na daný školský rok.
Pri posudzovaní štipendií budeme zvažovať či máš full-time zamestnanie, v akom si leveli, či
spĺňaš formálne kritériá (platíš načas, chodíš na aktivity, kam sa prihlásiš), aké máš ďalšie
príjmy a výdaje a či venuješ svoj čas práci v spoločensky prínosných projektoch.

