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Відкрий тисячі можливостей з «Моя стипендія»!
Навчання в омріяному ВНЗ, реалізація художнього або соціального проєкту, спортивний
розвиток, наукова поїздка за кордон… у всіх цих заходах, та багатьох інших, може допомогти
стипендія. На порталі MojeStypendium.pl представлено актуальні пропозиції стипендій,
конкурсів та стажувань, а також опубліковано ретельно написані статті на тему стипендії та
освіти. Кожен цілком безплатно може користуватися цим порталом.
Стипендії часто асоціюються тільки з нагородою за успішне навчання або допомогою у
скрутному матеріальному становищі. Проте, це не всі випадки — у Польщі та у світі працює
багато організацій, що причетні до створення різних стипендіальних програм, починаючи з
недержавних організацій, що пропонують підтримку амбітних випускників шкіл з малих міст,
через муніципальні програми для художників, та закінчуючи університетськими стипендіями
для іноземних студентів. Безоплатна, доступна для всіх база стипендій (як вітчизняних, так і
зарубіжних), конкурсів та стажувань на порталі MojeStypendium.pl допомагає знайти
пропозиції, що відповідають інтересам та життєвій ситуації кандидата.

Велика база даних пропозицій та інформації про стипендії
Портал «Моя стипендія» існує з 2009 року за підтримки Фонду «Dobra Sieć» (Хороша мережа).
Фонд понад 10 років активно працює в галузі використання нових технологій для соціального
блага, у тому числі поширення відомостей про стипендіальні програми та інші можливості
підтримки розвитку молоді в Польщі. У базі даних сайту з моменту його створення було зібрано
15 000 пропозицій стипендій, конкурсів та стажувань.
Важливо зазначити, що діяльність редакції порталу не обмежується лише збором інформації про
поточні пропозиції. На порталі регулярно публікуються статті на теми, пов’язані зі стипендіями
та освітою — зокрема, як знайти стипендію онлайн, або де шукати підтримку для навчання за
кордоном.
Фонд також регулярно проводить всебічні дослідження системи стипендій у Польщі. У 2021
році було опубліковано звіт «Мапа стипендій III» з найбільшого в країні, унікального
дослідження соціальних стипендіальних програм у Польщі. Зі звіту ви можете дізнатися, ким є
організатори стипендіальних програм у Польщі, які різновиди стипендій є найбільш
поширеними або звідки беруться кошти для реалізації стипендіальних програм. Усі публікації та
звіти досліджень, проведені командою порталу «Моя стипендія», доступні безоплатно у рамках
соціальної місії Фонду.

Стипендіальна підтримка та достовірна інформація під час пандемії
Криза, що зараз триває у зв'язку з пандемією COVID-19, підкреслила важливість солідарності та
взаємодії. В умовах високої невизначеності, пов’язаної з системою освіти та ринком праці,
вартісні стипендіальні ініціативи, які є частиною широкої мережі підтримки, можуть бути
особливо придатним інструментом для багатьох кандидатів.
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Команда порталу прагне ділитися своїм досвідом і знаннями в нинішній ситуації. Крім
моніторингу можливих змін у наборі за окремими програмами, на порталі з’являються статті, які
допомагають розібратися в наслідках та нововведеннях, спричинених пандемією. Наприклад,
такі як, доступне пояснення впливу «антикризових щитів» на вищу освіту або поради про те, як
організувати віддалене навчання. Крім того, у доповіді «Мапа стипендій III» представлено
інформацію про те, як пандемія COVID-19 вплинула на проведення стипендіальних програм у
Польщі.

Допомога організаторам стипендій
Діяльність Фонду також включає підтримку організацій у створенні, вдосконаленні та
просуванні стипендіальних програм. У зв’язку з цим Фонд співпрацює з організаторами
стипендій, як у Польщі, так і за кордоном.
Запрошуємо на портал MojeStypendium.pl — це доступне, всеосяжне джерело інформації про
стипендії та інші можливості підтримки вашого розвитку!

Контакт:
Фонд «Dobra Sieć» / портал MojeStypendium.pl
serwis@mojestypendium.pl
www.mojestypendium.pl
***
Портал «Моя стипендія» керується Фондом «Dobra Sieć» в партнерстві з польсько-американським
Фондом Свободи. Фонд «Dobra Sieć» був заснований у травні 2009 року Академією розвитку філантропії
в Польщі. ФДМ має два основні напрямки: «Моя стипендія» та «Е-волонтерство», що згодом дали
можливість реалізувати багато інших проєктів.
Найважливіша мета Фонду — поширення інформації про стипендії та онлайн-волонтерство, а також
просування нових технологій, як інструмент взаємовідносин з однодумцями.
Портал mojestypendium.pl містить:
●
●
●

бази даних поточних та актуальних стипендій, конкурсів та стажувань (більше 13 500 оголошень
з Польщі та закордону),
статті про стипендії,
інформацію для організаторів стипендіальних програм та дослідження системи стипендій.

2

