Regulamin konkursu Dyplom z Marzeń
dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających lokalnie
o udział w Programie Stypendiów Pomostowych (II segment)

Do udziału w konkursie zapraszamy, zarówno organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia),
jak i grupy nieformalne, instytucje edukacyjne (w tym szkoły publiczne i niepubliczne oraz działające
w ich ramach komitety rodzicielskie i inne), działające lokalnie, które prowadzą programy
stypendialne dla zdolnych i niezamożnych młodych ludzi lub takie, które w ciągu krótkiego czasu
(ok. 2 miesięcy), będą gotowe do uruchomienia takiego programu stypendialnego.

O udział w Programie mogą starać się organizacje lub instytucje edukacyjne, które:
1) Wyrażą gotowość współfinansowania stypendiów, gromadząc na ten cel:
•

630 zł dla jednego stypendysty (9% kosztu stypendium dla organizacji zlokalizowanych na
wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców i pod warunkiem wystąpienia o dofinansowanie
16% stypendiów ze środków FWW), albo

•

1.750 zł dla jednego stypendysty (25% kosztu stypendium dla pozostałych organizacji).
Roczne stypendium wynosi 7.000 zł.

2) Spełnią podane niżej kryteria formalne oraz programowe.

Kryteria formalne:
Organizacja lub instytucja edukacyjna może ubiegać się o udział w Programie, jeśli:
1) ma osobowość prawną i nie jest nastawiona na osiąganie zysku. W przypadku grupy
nieformalnej - posiada rekomendację organizacji lub instytucji, która ma osobowość prawną;
2) posiada Statut lub inny dokument, który pozwala jej na przyznawanie stypendiów osobom
indywidualnym oraz na powołanie komisji stypendialnej (posiada odpowiednie zapisy
w Statucie);
3) ma doświadczenie w realizacji programów stypendialnych lub jest przygotowana
do uruchomienia programu stypendialnego w roku akademickim 2021/2022.
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Kryteria programowe:
Organizacja lub grupa nieformalna powinna:
1) Mieć dobrze rozpoznane lokalne potrzeby, zwłaszcza w dziedzinie edukacji.
2) Posiadać (lub zadeklarować powołanie w ciągu 2 miesięcy) lokalną komisję stypendialną,
składającą się z przedstawicieli społeczności lokalnej (samorząd, biznes, organizacje
pozarządowe, itp.). Lokalna komisja stypendialna pracuje społecznie na podstawie
regulaminu pracy komisji (wzór dokumentu można pobrać ze strony: http://www.stypendiapomostowe.pl/wspolpraca-z-lokalnymi-organizacjami-pozarzadowymi/konkurs-dyplom-zmarzen/ w zakładce Dokumenty). Regulamin powinien zawierać procedury podejmowania
decyzji i uwzględniać sposób rozwiązywania konfliktu interesów.
3) Opracować jasne i przejrzyste założenia wyłaniania kandydatów do Programu Stypendiów
Pomostowych (określić adresatów, obiektywne kryteria oceny, procedury dotarcia do
kandydatów i ich wyboru).
4) Adresować swoją działalność do uzdolnionej ambitnej młodzieży znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej, z terenu wsi lub z małych miast do 20 tysięcy mieszkańców.
5) Podjąć (lub zadeklarować podjęcie) działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych
z różnych źródeł (samorząd, biznes, osoby indywidualne, organizacje społeczne i programy
pomocowe) i być w stanie, poprzez uruchomienie różnych form aktywności, zgromadzić
9% lub 25% kwoty, wynikającej z planowanej liczby stypendiów w danym roku akademickim.
6) Ogłosić publicznie zaproszenie (lub zadeklarować ogłoszenie) do programu stypendialnego
(np. w prasie lokalnej, Internecie lub szkołach). Organizacja powinna być gotowa promować
rezultaty programu stypendialnego i jego darczyńców oraz osiągnięcia stypendystów.
7) Prowadzić (lub zadeklarować prowadzenie) dokumentację finansową, umożliwiającą
weryfikację wpłat i wydatków.

Pożądane jest również, aby kandydująca organizacja:
8) Opracowała wizję rozwoju programu stypendialnego i zaplanowała realizację programu na
najbliższych kilka lat.
9) Podjęła działania na rzecz budowy koalicji, w skład której wejdą przedstawiciele lokalnego
środowiska nauki, kultury, gospodarki i darczyńcy Programu.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

A. Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA dostępną na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
B. DEKLARACJĘ UDZIAŁU w Programie Stypendiów Pomostowych z określeniem liczby
stypendiów;
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C. Aktualny WYCIĄG ze stosownego rejestru, potwierdzający osobowość prawną (np. KRS);
D. W przypadku grupy nieformalnej, REKOMENDACJĘ ORGANIZACJI, która ma osobowość
prawną;

E. Kopię DOKUMENTU TWORZĄCEGO ORGANIZACJĘ (Statut, Umowa) lub, w przypadku grupy
nieformalnej, dokumentu tworzącego organizację rekomendującą tę grupę wraz z listą
członków grupy;

F. OPIS dotychczas realizowanego programu stypendialnego – adresaci, liczba stypendiów,
sposób dotarcia do kandydatów, wysokość stypendium, sposób pozyskania środków
na stypendia, czas trwania programu, itp.;

G. W

przypadku

braku

doświadczeń

w

prowadzeniu

programów

stypendialnych

OPIS PROJEKTU programu stypendialnego, który powinien zawierać:

•

podstawowe dane na temat organizacji/grupy nieformalnej (w przypadku organizacji:
nazwa, podstawowy cel, w przypadku grupy nieformalnej: skład, organizacja
rekomendująca, podstawowy cel, dla którego grupa została powołana),

•

opis sposobów pozyskiwania środków na realizację Programu Stypendiów Pomostowych,

•

sposoby dotarcia do kandydatów,

•

dodatkowe kryteria wyłaniania kandydatów (poza określonymi w Regulaminie
Programu Stypendiów Pomostowych, np. prace na rzecz społeczności lokalnej,
zainteresowania pozaszkolne, itp.) i sposoby ich weryfikowania;

H. WIZJĘ ROZWOJU programu stypendialnego (opcjonalnie);
I. REGULAMIN PRACY KOMISJI STYPENDIALNEJ (przykładowy regulamin można zaleźć
na stronie www.stypendia-pomostowe.pl)

Wszystkie dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: fep@fep.lodz.pl, do dnia
23 kwietnia 2021 roku.

Wszelkie informacje na temat udziału w konkursie Dyplom z Marzeń można uzyskać także pod
numerem telefonu: 789 204 896, lub pisząc na adres e-mail: fep@fep.lodz.pl
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