
  

Regulamin 
„Agrafka Agory”  - Lokalny Konkurs Stypendialny
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 „Agrafka  Agory”  Lokalny  Konkurs  Stypendialny  realizowany  jest  w  roku  akademickim
2016/2017  przez  Fundację  Pomocy  Dzieciom  im.  Stanisławy  Bieńczak  i  składa  się  z
dofinansowania  przez  Akademię  Rozwoju  Filantropii  w  Polsce  i  Fundację  Agory, darowizn
przekazanych na ten cel oraz innych źródeł finansowania. 

Głównymi celami Lokalnego Konkursu Stypendialnego „Agrafka Agory” są: pomoc osobom
młodym, zdolnym, pochodzącym z rodzin ubogich w podjęciu i kontynuowaniu nauki na studiach
wyższych, rozwój zainteresowań i  talentów, a także wzrost zaangażowania społecznego wśród
studentów. Konkurs stypendialny służy także rozwojowi idei stypendiów w Polsce. 

Konkurs  stypendialny  polega  na  gromadzeniu  środków  finansowych  i  przyznawaniu
stypendiów  szczególnie  uzdolnionej  i  jednocześnie  ubogiej  młodzieży  szkolnej  z  powiatu
brzozowskiego.  O pomoc finansową mogą ubiegać się studenci rozpoczynający naukę na I roku
studiów,  jak i  studenci,  którzy kontynuują naukę na studiach wyższych.  Wymagane są bardzo
dobre wyniki w nauce i wzorowa postawa społeczna, zaangażowanie w działalność społeczną, na
przykład wolontariat. 
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Sposób przyznawania i realizacji stypendiów:

1. Warunki formalne:
O  uzyskanie  pomocy  mogą  ubiegać  się  studenci  rozpoczynający  naukę  na  I  roku  studiów
dziennych, jak i studenci, którzy kontynuują naukę na studiach wyższych, spełniający następujące
warunki:

 posiadają miejsce zameldowania na terenie powiatu brzozowskiego,
 mają trudną sytuację materialną w rodzinie,
 wykazują  wzorową postawę społeczną i  byli  zaangażowani  w  działalność  pozalekcyjną

(udział  w  olimpiadach,  konkursach,  działalność  artystyczna,  sportowa,  na  rzecz  szkoły,



wolontariat, uczestnictwo w zespołach tanecznych, teatralnych, akcjach charytatywnych)
 złożyli wniosek wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie. 

2. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie stypendium z uwzględnieniem sytuacji materialnej. 
2. Aktualne zaświadczenia o dochodach rodziców.
3. Oświadczenie o dochodach wnioskującego (jeśli posiada). 
4. Opinia wychowawcy i list rekomendacyjny dyrektora szkoły. 
5. Ksero świadectwa maturalnego  
6. Udokumentowane osiągnięcia kandydata
7. Dokumenty  potwierdzające  aktywność  społeczną  w  środowisku  studenckim  i  lokalnym

ubiegającego się o stypendium
8. Zaświadczenie z uczelni wyższej potwierdzające podjęcie oraz tryb nauki.

3.  Kompletną  dokumentację  należy  składać  w  siedzibie  Fundacji  przy  ul.  Kościuszki  23  w
Brzozowie do 10 września 2016 roku. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać
w siedzibie Fundacji lub pod nr tel 13 43 440 20 w.30 lub 886 121 202.
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Komisja stypendialna

1. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Stypendialna. 
2. Zarząd Fundacji wyłoni ze społeczności lokalnej Komisję Stypendialną, liczącą nie mniej niż 3
osoby, po uprzednim sprawdzeniu, czy członkowie Komisji nie reprezentują interesów kandydatów
w celu wykluczenia konfliktów interesów. 
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje na nią odwołanie.
4. Do zadań Komisji należy:
a) rozpatrywanie wniosków
b) podejmowanie decyzji o przyznawaniu pomocy stypendialnej
c) informowanie zainteresowanych o wynikach przeprowadzonego postępowania
kwalifikacyjnego
d) podejmowanie decyzji o zawieszeniu wypłaty stypendium
e) kontrolowanie sposobu wykorzystania przez Stypendystę przekazanych mu środków
5. W celu kontroli sposobu wykorzystania przekazanych Stypendyście środków komisja
w każdym czasie ma prawo:
a) żądać udokumentowania poniesionych przez Stypendystę wydatków
b) przeprowadzać wywiad środowiskowy
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Zasady przyznawania pomocy:

1. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu pomocy Komisja bierze pod uwagę kryteria
określone niniejszym regulaminem. 
2. Komisja zastrzega sobie prawo do indywidualnej rozmowy z kandydatem, która może ułatwić
podjąć decyzję o przyznaniu lub nie pomocy finansowej.

Kryteria Oceny wniosków:

Spośród kandydatów spełniających wymagania wybrane zostaną te, które oceniono najwyżej na
podstawie  punktacji  opartej  na  w.w  kryteriach.  Komisja  może  dodatkowo  przeprowadzić
indywidualną rozmowę z kandydatem w celu ułatwienia decyzji o przyznaniu stypendium.



1.Wyniki w nauce - max. 40 pkt.

- średnia ocen z poprzedniego roku

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY WYŻSZE PUNKTY

4,3 – 4,5 4,0 – 4,2 10

4,6 – 4,8 4,3 – 4,5 20

4,9 – 5,0 4,6 – 4,7 30

POWYŻEJ 5,0 POWYŻEJ 4,8 40

2.Sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium - max. 30 pkt.

-dochody rodzinne

DOCHÓD NA członka rodziny 
NETTO

PUNKTY

PONIŻEJ 500 zł 30

501 – 700 zł 20

701 – 800 zł 10

Powyżej 800 zł 0

3. Udokumentowane osiągnięcia -  max. 50 pkt.

 udział  w  olimpiadach,  konkursach,  działalność  artystyczna,  sportowa,  na  rzecz  szkoły,
wolontariat, uczestnictwo w zespołach tanecznych, teatralnych, akcjach charytatywnych

4. Komisja Stypendialna może przyznać stypendium kandydatowi, który nie osiągnął wymaganej
średniej ocen, ale posiada udokumentowane wybitne osiągnięcia, uzdolnienia oraz zaangażowanie
społeczne.

5.  Po  wyborze  w  terminie  do  7  dni  Fundacja  powiadomi  wytypowanych  stypendystów  oraz
przedstawi wymagane dokumenty do podpisu i zatwierdzenia. 
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Przeznaczenie pomocy:

Stypendium stanowi częściową lub całkowitą refundację poniesionych, wybranych przez
Stypendystę kosztów:
- zakwaterowania w internacie, domu studenta lub na stancji,
- posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,
- zakup podręczników oraz innych związanych z nauką pomocy dydaktycznych,
- związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
- innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę.
- żywności,  środków czystości i  innych,  niezbędnych do utrzymania się stypendysty w miejscu
zamieszkania w okresie roku akademickiego.
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Formy pomocy:

1. Pomoc udzielana jest w formie pieniężnego stypendium w kwocie 380 zł miesięcznie.
2. Stypendium przyznawane jest na okres od 1 października 2016 do 30 czerwca 2017.
3. Stypendium płatne jest w równych miesięcznych ratach zgodnie z umową podpisaną



indywidualnie z każdym stypendystą, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
4. Uzyskane stypendium jest wypłacane do 10 dnia każdego miesiąca. 
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Obowiązki stypendysty:

1. Stypendysta zobowiązany jest do:

a) Przeznaczenia otrzymanych środków zgodnie z &5.
b)Sporządzenia  i  przedłożenia  Fundacji  sprawozdania  z  przebiegu  nauki,  dodatkowych
sukcesach  i  osiągnięciach  po  każdym  semestrze  nauki  (do  jednego  miesiąca  po
zakończeniu semestru). 
c)Dopełnienia  obowiązków  związanych  z  otrzymywanym  stypendium,  wynikających  z
przepisów określonych w przepisach o podatku dochodowym.  
d) Niezwłocznego informowania Fundacji o przerwanej nauce. 

    e)Niezwłocznego  informowania  Fundacji  o  dodatkowych  uzyskiwanych  dochodach,
zapomogach, stypendiach itp.
            f)Wspierania działań FPD oraz godnego jej reprezentowania.

g)Aktywnego  udziału  w  pracach  i  różnego  rodzaju  inicjatywach  społecznych
podejmowanych przez Fundację.
          h)Informowania i promowania konkursu w środowisku, w którym studiują, 
        i)Przyjęcia funkcji Ambasadora Lokalnego Konkursu Stypendialnego “Agrafka Agory”, którego
zadania określa odrębny dokument, sporządzony indywidualnie z kandydatem
2. Stypendyści zobowiązani są do zwrotu nienależnie otrzymanych stypendiów, w przypadku jeżeli
zostało wypłacone po zaprzestaniu nauki przez stypendystę lub uzyskane zostało na podstawie
nieprawdziwych danych.
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W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  mają  zastosowanie  ustalenia  w
porozumieniu z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacją Agory. 


