REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO

AGRAFKA 2010/2011
STYPENDIA DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEśY
CEL PROGRAMU

>

Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we
wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób
indywidualnych i instytucji.
Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie do
dalszego rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i
niezamoŜnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i
marginalizacji.

ODBIORCY PROGRAMU STYPENDIALNEGO AGRAFKA

>

Zgodnie z wolą Fundatora stypendia AGRAFKI są przyznawane uczniom gimnazjów,
liceów i studentom (w wyjątkowych przypadkach równieŜ uczniom szkół podstawowych)
wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych i
artystycznych, pochodzącym z niezbyt zamoŜnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w
małej miejscowości. PoniewaŜ lokalne organizacje partnerskie znają środowiska kandydatów
do stypendium, program prowadzony jest we współpracy z nimi. W związku z tym osoby
nominowane do stypendium powinny pochodzić z obszarów objętych działaniem tych
organizacji.
Z uwagi na prowadzony jednocześnie Program Stypendialny Otwartej Filharmonii Agrafki
Muzycznej, stypendia AGRAFKI nie będą przyznawane młodzieŜy utalentowanej muzycznie.

WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE STYPENDIUM

>

Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w
okresie od września 2010 do czerwca 2011 w wysokości do 300 zł miesięcznie (zaleŜnie od
decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę. W przypadku wyboru stypendystów po 30 września
2010, stypendia wypłacane będą z wyrównaniem od września.
Stypendium moŜe być przeznaczone między innymi na:
• opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni,
• opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych,
• zakup podręczników i pomocy naukowych,
• zakup materiałów do twórczości artystycznej.
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SPOSÓB NOMINACJI

>

Nominacje kandydatów do stypendium Programu AGRAFKA przesyłają przedstawiciele
lokalnych organizacji partnerskich, zwanych dalej nominatorami:
• Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego (Elbląg)
• Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”(Bytów)
• Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny (Kielce)
• Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000” (Tomaszów Mazowiecki)
• Stowarzyszenie Dobroczynne RAZEM (Zelów)
• Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (Biłgoraj)
• Fundusz Lokalny Masywu ŚnieŜnika (Bystrzyca Kłodzka)
• Nidzicki Fundusz Lokalny (Nidzica)
• Stowarzyszenie na rzecz Fundacji Rozwoju Społecznego (Rzeszów)
• Fundusz Lokalny Powiatu LeŜajskiego (LeŜajsk)
• Sokólski Fundusz Lokalny (Sokółka)
• Raciborski Fundusz Lokalny (Racibórz)
• Fundacja Rozwoju Lokalnego „Nad Symsarną” (Lidzbark Warmiński)
• Fundusz Lokalny RAMśA (Czerwionka-Leszczyny)
• Gołdapski Fundusz Lokalny (Gołdap)
• Lokalna Fundacja Filantropijna PROJEKT (Kwidzyn)
• Stowarzyszenie Szczecineckie Centrum Inicjatyw Społecznych (Szczecinek)
• Fundacja Fundusz Młodych „Wehikuł” (śyrardów)
• Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” (Płock/Grzybów)
• Fundusz Lokalny Ziemii Białobrzeskiej „Koalicja dla Młodych” (Białobrzegi)
• Stowarzyszenie Centrum MłodzieŜy „Arka” (Radom)
• Pułtusko-Ciechanowski Fundusz Lokalny (Pułtusk)
• Stowarzyszenie „CZAJNIA” (Tomaszów Lubelski)
• Stowarzyszenie Centrum Animacji Społecznej HORYZONTY (Tarnów)
• Stowarzyszenie W.A.R.K.A- Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa
(Warka)
• Stowarzyszenie MłodzieŜy Katolickiej „Wolni od UzaleŜnień” (Zaleszany)
• Stowarzyszenie Tutor (Ciechanowiec)
• Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznym CRIS (Rybnik)
• Stowarzyszenie na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i
MłodzieŜy Iławskiej „Przystań” (Iława)
• Stowarzyszenie „Serce Dzieciom” (Stargard Szczeciński)
• Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna” (Zawady)

Nominatorzy zbierają lokalnie informacje o potencjalnych stypendystach, przygotowują
profile kandydatów korzystając z przygotowanych przez Akademię wniosków aplikacyjnych i
przesyłają je do Akademii w określonym terminie.
Akademia zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatur nie spełniających kryteriów
formalnych, które nie zostaną przedstawione pod rekomendacje Komisji. Wnioski te zostaną
odesłane do nominatorów wraz z odpowiednim komentarzem.
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WYMAGANE DOKUMENTY

>

W dokumentach składanych przez nominatorów musi znaleźć się wypełniony formularz
karty nominacyjnej (udostępniany przez Akademię) wraz z załącznikami zawierającymi:
• Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego.
• Kopie najwaŜniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp.,
dokumentujące dokonania kandydata do stypendium Agrafki.

KRYTERIA WYBORU STYPENDYSTÓW

>

Wyboru stypendystów Agrafki dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna
powoływana przez zarząd Akademii.
Kryteria wyboru stypendystów przez członków Komisji:
• Udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych, artystycznych lub
humanistycznych (średnia ocen),
• Sytuacja socjalno- bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie
– w jednym gospodarstwie domowym),
• Preferowane jest zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości
• Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

TERMINY

>

Nominacje kandydatów do stypendium naleŜy przesłać do biura Akademii (przesyłają je
w/w nominatorzy), do 30 lipca 2010 r. (do tego dnia wnioski muszą znaleźć się w Akademii).
Obowiązkowo nominatorzy muszą zeskanować oryginalne wnioski w formacie jp. lub pdf- bez
załączników- i przesłać je na adres d.kruczkowska@filantropia.org.pl do dnia 30 lipca 2010 r.

Decyzja Komisji podawana jest do wiadomości nominatora drogą listowną w ciągu trzech
tygodni od posiedzenia Komisji Stypendialnej, na którym wyłoniono stypendystów Agrafki.

OKRES OTRZYMYWANIA STYPENDIUM

>

Stypendium moŜe być przyznawane na okres jednego roku. Stypendysta moŜe
otrzymywać stypendium przez maksymalnie cztery lata, jednak corocznie jego kandydatura
musi być ponownie przedkładana przez nominatora pod obrady Komisji.

ZAWIESZENIE STYPENDIUM

>

W przypadku zaprzestania nauki przez stypendystę, stypendium zostaje wstrzymane od
następnego miesiąca po miesiącu, w którym stypendysta przestał być uczniem. W przypadku
niewłaściwego wykorzystania przyznanego stypendium Akademia w porozumieniu z Komisją
Stypendialną Programu AGRAFKA moŜe wstrzymać wypłacanie stypendiów. Istnieje takŜe
moŜliwość przyznania stypendium następnej osobie spełniającej wszystkie kryteria określone
w regulaminie przyznawania stypendiów.
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WYPŁATY STYPENDIUM

> Wypłaty stypendiów będą następowały zgodnie z zawartą umową darowizny pomiędzy
nominatorem i Akademią. Na tej podstawie Akademia wypłaci darowiznę nominatorowi w
trzech transzach.
Nominatorzy realizujący Program Stypendialny AGRAFKA będą wypłacali stypendium
miesięcznie, do 10 dnia kaŜdego miesiąca, na który przeznaczone jest stypendium, z
wyłączeniem września 2010 roku.

ROZLICZENIE I MONITORING PROGRAMU STYPENDIALNEGO

>

Nominatorzy obsługujący Program Stypendialny AGRAFKA będą składały raport roczny
do Akademii z realizacji programu. Raport ten będzie dotyczył wykorzystania stypendiów i
szczególnych osiągnięć stypendystów w okresie otrzymywania stypendium.
Nominator będzie zobowiązany przestawić na kaŜdą prośbę Akademii raport dotyczący
sposobu wykorzystania stypendium i osiągnięcia stypendystów w okresie otrzymywania
stypendium.
Akademia będzie odpowiedzialna za zarządzanie Programem oraz przekazywaniem informacji
o Programie Stypendialnym i osiągnięciach stypendystów do Darczyńców.
Zarówno nominatorzy jak i Akademia Program AGRAFKA będą prowadziły społecznie.
Terminy składania raportów określone będą w umowach darowizny zawartych pomiędzy
Akademią a nominatorami.

FINANSOWANIE AGRAFKI

>

Stypendia finansowane są przez Fundację Agory, Fundusz Stypendialny Rodziny
Wróblewskich, darczyńców indywidualnych, instytucje oraz z przychodów pochodzących z
zarządzania kapitałem Funduszu Celowego Agrafka.
Kapitał Ŝelazny Funduszu Celowego Agrafka jest zarządzany przez Akademii i będzie sukcesywnie
powiększany.

Fundusz Celowy Agrafka ma wyodrębniony rachunek bankowy:
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,
ul. Marszałkowska 6/6,
00-590 Warszawa,
Bank DnB NORD Polska S.A. III O/Warszawa,
nr rachunku bankowego: 21 1370 1037 0000 1706 4021 0903 PLN.
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