
beVisioneers: Program stypendialny Mercedes-Benz


Mercedes-Benz został fundatorem międzynarodowego projektu, zapewniającego praktykę i pomoc finansową tysiącom 
młodych ludzi dookoła świata, co przyczyniło się do rozwoju projektów z zakresie pracy nad zrównoważeniem 
środowiska i zmniejszania udziałów węgla w atmosferze. Twórcą konceptu beVisioneers jest DO School Fellowship, 
niemiecka organizacja non-profit.


Eksperci DO School zapewnią uczestnikom intensywny dwunastomiesięczny kurs rozwoju umiejętności przywódczych, 
przedsiębiorczych i zachowania długotrwałego zrównoważenia. Podczas tego rocznego okresu obowiązywać będzie 
model hybrydowy, każdemu uczestnikowi zostanie przypisany mentor, zaś specjaliści DO School swoją wiedzę będą 
szerzyli na zarówno na spotkaniach indywidualnych, jak i grupowych. Program może zapewnić dostęp do ewentualnej 
pomocy finansowej i stypendium wobec projektów, jeśli tak owa będzie potrzebna. 


Kandydaci, którzy złożyli swoje aplikacje już w styczniu 2023, rozpoczną program beVisioneers w czerwcu tego samego 
roku wraz z grupa innych uczestników z tych regionów: Indii, Południowej Afryki oraz innych krajów europejskich 
(Niemcy, Polska, Węgry, Dania, Szwecja, Hiszpania, Wielka Brytania).


Kwalifikowani kandydaci:

• są w wieku pomiędzy szesnastym a dwudziestym ósmym rokiem życia w czasie, gdy dokonują aplikacji;

• przebywają na terenie Dani, Niemiec, Węgier, Indii, Polski, RPA, Hiszpanii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii;

• wykazują silne oddanie wobec spraw dotyczących zmian klimatycznych;

• mają w sobie ducha wytrwałego, zdeterminowanego przedsiębiorcy;

• działają jako liderzy w swoich lokalnych społecznościach;

• biorą udział w/prowadzą własny projekt (znajdujący się do początkowych etapie rozwoju) lub pomysł na projekt, który 

miałby pozytywny wpływ na środowisko w jednym lub więcej kraju;

• nie pracują lub nie mają rodzica/prawnego opiekuna, który pracuje dla Mercedes-Benz.


Uczestnictwo w programie jest w pełni fundowane przez donacje finansowe Mercedes-Benz. Wszyscy uczestnicy 
czerpią korzyści, bez żadnych opłat, z programu treningowego beVisioneers, a także mają zapewniony dostęp do 
materiałów i społeczności, platformy online beVisioneers. Wszelkie koszty związane z podróżą na zjazd programu 
beVisioneers zostaną pokryte przez organizację.


Aplikacje składa się za pośrednictwem strony www.bevisioneers.world. Ostateczny termin aplikacji to 5 marca 2023 
roku. 
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