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PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2009/2010
VIII edycja
Wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), Narodowego
Banku Polskiego (NBP), Fundacji Wspomagania Wsi oraz koalicji pozarządowych
organizacji lokalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
(ARFwP), Fundację im. Stefana Batorego (FB) i organizacji lokalnych i grup
nieformalnych wyłonionych w drodze konkursu Dyplom z Marzeń.
Program jest administrowany przez
Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP)
(Segment II)
I. Cel Programu
Celem Programu jest ułatwienie młodzieŜy ze wsi i małych miast pokonania wyjątkowo trudnej
dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyŜszej poprzez ufundowanie
stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym
lub dwustopniowym w polskich uczelniach państwowych. Zakładamy jednocześnie, iŜ
perspektywa uzyskania takiego stypendium będzie działać motywująco na uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, spełniających kryteria Programu.
II. Adresaci Programu
Adresatami Programu są maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok dziennych studiów
magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych
uczelniach mających uprawnienia magisterskie, pochodzący ze wsi i miast do 20 tysięcy
mieszkańców i spełniający warunki określone w regulaminie. O stypendia mogą się ubiegać
maturzyści z rodzin o bardzo niskich dochodach i jednocześnie osiągający dobre wyniki w nauce.
III. ZałoŜenia i organizacja VIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych
W VIII edycji zamierzamy rozszerzyć zasięg Programu. Program Stypendiów Pomostowych
będzie skierowany do młodzieŜy pochodzącej ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców, szczególnie
z terenów po dawnych ppgr, do uczestników III etapu olimpiad przedmiotowych w szkole
ponadgimnazjalnej, do wychowanków rodzin zastępczych, do młodzieŜy objętej programami
stypendialnym organizacji lokalnych w szkole ponadgimnazjalnej, rekomendowanych przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz do młodzieŜy
objętej programami stypendialnymi innych lokalnych organizacji pozarządowych lub grup
nieformalnych wyłonionych do udziału w Programie w drodze konkursu Dyplom z Marzeń. W
VIII edycji planowane jest przyznanie 650 stypendiów.
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VIII edycja realizowana będzie w czterech segmentach:
• Segment IA – wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku S.A., Fundacji BGK im.
Jana Kantego Steczkowskiego, Akademii Szkoleń i Kompetencji i Fundacji Edukacyjnej
Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.
Adresowany jest do młodzieŜy pochodzącej z rodzin byłych pracowników ppgr, spełniającej
warunki określone w regulaminie.
• Segment IB – wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku S.A., Fundacji BGK im.
Jana Kantego Steczkowskiego, Akademii Szkoleń i Kompetencji oraz Fundacji Edukacyjnej
Przedsiębiorczości. Adresowany jest do maturzystów, którzy byli uczestnikami III etapu
olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej (lista olimpiad znajduje się
w załączniku nr 3 do regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla segmentu
IB).
• Segment IC – wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku S.A., Fundacji BGK im.
Jana Kantego Steczkowskiego, Akademii Szkoleń i Kompetencji oraz Fundacji Edukacyjnej
Przedsiębiorczości. Adresowany jest do wychowanków rodzin zastępczych
W segmentach IA, IB i C łącznie planowane jest przyznanie 250 stypendiów.
o

Segment II– wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji Edukacyjnej
Przedsiębiorczości oraz koalicji pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych
rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFwP) i Fundację im.
Stefana Batorego (FB) oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do
udziału w Programie w drodze konkursu Dyplom z Marzeń.
Adresowany jest do młodzieŜy, która otrzyma rekomendacje tychŜe organizacji.
W II segmencie planowane jest przyznanie 400 stypendiów.

W roku akademickim 2009/2010 stypendium pomostowe będzie wynosiło 5000 zł i będzie
wypłacane przez 10 miesięcy (od października do lipca) po 500 zł miesięcznie.
Procedura kwalifikowania do Programu w II segmencie przebiega dwuetapowo:
I etap realizowany jest w Organizacji Lokalnej. Organizacja informuje o moŜliwości ubiegania
się o stypendium w swoim środowisku, zbiera wnioski aplikacyjne, powołuje Komisję
Stypendialną, która na podstawie określonych kryteriów kwalifikuje do udziału w Programie.
Organizacja moŜe zgłosić do Programu tylu kandydatów, dla ilu jest w stanie zgromadzić środki
na pokrycie 30% kosztu rocznego stypendium. Pełną dokumentację kandydatów (wniosek wraz
ze wszystkimi załącznikami) zatwierdzoną przez Komisję Stypendialną Organizacji Lokalnej
naleŜy przesłać do FEP.
II etap realizowany jest w FEP. Nadesłane dokumenty kontrolowane są pod względem
formalnym (czy jest komplet dokumentów) i merytorycznym (czy dane zawarte w dokumentach
są zgodne z warunkami określonymi w regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów).
Komisja Stypendialna powołana przez FEP rozpatruje przedłoŜone wnioski i podejmuje decyzję
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o przyznaniu stypendiów. Decyzja Komisji Stypendialnej jest ostateczna. FEP informuje o
decyzji Komisji Stypendialnej Fundatorów, organizacje uczestniczące w Programie i
stypendystów. Stypendia są przekazywane przez FEP.
IV. Komisja Stypendialna
W skład Komisji Stypendialnej wchodzą przedstawiciele Fundatorów, ARFwP, FB
i administratora Programu. Członkowie komisji powoływani są przez zarząd FEP na wnioski
instytucji, które mają reprezentować. Regulamin pracy Komisji Stypendialnej zatwierdza zarząd
FEP.
V. Zasady finansowania Programu
W VIII edycji w segmencie II planowane jest przyznanie co najmniej 400 stypendiów.
W Programie występują dwa rodzaje kosztów: koszty stypendiów i koszty zarządzania
Programem. Koszty stypendiów pokrywane są z dotacji:
- Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
- Narodowego Banku Polskiego,
- Fundacji Wspomagania Wsi,
- Organizacji lokalnych.
Koszty zarządzania Programem w FEP w całości pokrywane są z grantu Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Koszty zarządzania w organizacjach lokalnych pokrywają one we własnym
zakresie.
VI. Tryb informowania o Programie
Program jest ogłaszany na wiosnę. Towarzyszy temu publikacja artykułów w prasie centralnej
i liczne informacje w prasie lokalnej. Informacje o Programie przekazywane są do szkół
zlokalizowanych na terenach ppgr, komitetów olimpiad przedmiotowych, PCPR, a takŜe
organizacjom pozarządowym prowadzącym lokalne programy stypendialne, a za ich
pośrednictwem uczniom. Pełna informacja o Programie jest zamieszczona na stronach
internetowych: www.stypendia-pomostowe.pl i www.fep.lodz.pl, wraz z dokumentami
potrzebnymi do ubiegania się o stypendium.
FEP tworzy bazę danych o kandydatach i stypendystach Programu, zarówno w postaci zbioru
dokumentów, jak i w formie elektronicznej.
VII. Współpraca ze stypendystami
Wszyscy stypendyści zostaną zobowiązani do załoŜenia kont osobistych, na które będą
przesyłane stypendia. FEP po zakończeniu fazy organizacyjnej, związanej z uruchomieniem
procedur przekazywania stypendiów, przystępuje do systematycznej współpracy ze
stypendystami. Obserwuje zarówno ich postępy w nauce, jak i podpowiada moŜliwe drogi
uzyskania pomocy stypendialnej podczas kolejnych lat studiów, ubiegania się o kredyty
studenckie. W tym celu FEP wznowi broszurę Jak zdobyć pieniądze na studiowanie i roześle ją
wszystkim stypendystom Programu. Broszura będzie dostępna na stronie internetowej
www.stypendia-pomostowe.pl, stronie PAFW www.pafw.pl i FEP www.fep.lodz.pl.
PAFW wraz z FEP ogłoszą, w kwietniu 2009 roku, Konkurs na najwyŜszą średnią po I roku dla
stypendystów Programu 2008/2009. Celem tego przedsięwzięcia jest nagrodzenie grupy
stypendystów, legitymujących się najwyŜszymi średnimi po I roku, stypendiami na II rok
studiów. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w sierpniu 2009 r.
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Stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych będą mogli takŜe uczestniczyć w ogłoszonej
w grudniu 2008 r. V edycji programu Studiuj za granicą. TakŜe w kwietniu 2009, ogłoszona
zostanie IV edycja konkursu na najwyŜszą średnią dla studentów III i IV roku wybranych
kierunków studiów. W maju zostanie ogłoszona II edycja konkursu o stypendia doktoranckie.
Stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych mogą takŜe skorzystać z innych ofert.
Informacje o nich znaleźć moŜna na stronie Programu www.stypendia-pomostowe.pl.
VIII. Dotychczasowe osiągnięcia
Obecnie trwa VII edycja Programu. Od początku Programu stypendium na I rok nauki na
studiach dziennych otrzymało 8425 absolwentów szkół średnich (w tym 1052 w I edycji, 1590 w
II, 1348 w III, 1244 w IV, 1147 w V, 1118 w VI i 926 w VII). W siedmiu edycjach przyznano
6450 stypendiów w I segmencie i 1975 w II segmencie. Fundatorzy przeznaczyli na realizację
sześciu edycji łącznie 35 milionów złotych. Fundatorami Programu byli:
• Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
• Narodowy Bank Polski
• Agencja Nieruchomości Rolnych
• Fundacja PZU
• Fundacja BRE Banku
• Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego
• Bank Pocztowy S.A.
• Bank Gospodarstwa Krajowego
• Akademia Szkoleń i Kompetencji
• Polskie Młyny SA
• Fundacja Wspomagania Wsi
• Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych skupionych wokół Fundacji im. Stefana
Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
• Koalicja organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu Dyplom z marzeń
FEP prowadzi systematyczne badania stypendystów. W 2007 roku przeprowadzono takŜe
badania wśród pierwszych absolwentów. Wyniki przeprowadzonych badań uzasadniają sens
podjęcia i kontynuowania Programu. Potwierdzają trafność wyboru grupy docelowej. Program
Stypendiów Pomostowych był dla prawie 4400 młodych ludzi ze wsi i małych miast jedyną
szansą na podjęcie studiów. Zaledwie 7% rezygnuje z nauki. Stypendyści Programu kończą
studia z dobrymi wynikami w nauce (89% z ocena dobra i bardzo dobra) i bez opóźnień (w 2007
roku 87% stypendystów I edycji ukończyło studia). Prawie połowa zamierza dalej się kształcić
po zakończeniu studiów. Prawie wszyscy przez cały czas studiów pobierali stypendia socjalne.
Pomoc udzielana w ramach Programu dotarła więc do ambitnych młodych ludzi, którzy
potrzebowali pomocy, rozumieli znaczenie wykształcenia dla polepszenia swojego bytu oraz
poprawy jakości Ŝycia w przyszłości. Program Stypendiów Pomostowych stworzył im taką
szansę. Wyniki badania stypendystów I edycji Programu (absolwentów) dowodzą, Ŝe środki
finansowe jakie zostały przeznaczone na stypendia nie zostały zmarnowane, a przeciwnie,
stypendyści otrzymaną szansę doskonale wykorzystali. Warto więc w nich inwestować, co raz
jeszcze potwierdza sens całego Programu.
ZARZĄD FUNDACJI
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