
MASZ PASJĘ ??? – STARAJ SIĘ O STYPENDIUM  

 

Program Stypendialny PASJOPOLIS 

Jak otrzymać stypendium?  

Wystarczy wypełnić wniosek o stypendium, w którym uczeń opisze swoją pasję. 

Wnioski przesyłane są drogą elektroniczną, a następnie oceniane przez niezależną 

Komisję Stypendialną, w skład której wchodzą uznani pedagodzy. Komisja swoje 

rekomendacje opiera tylko i wyłącznie na zgodności wniosków z celami i założeniami 

programu Pasjopolis, w szczególności biorąc pod uwagę pasje, zainteresowania 

pozaszkolne oraz kreatywność ucznia. Zgodnie z regulaminem programu, świadectwo 

szkolne nie jest kryterium oceny wniosków, a jedynie poświadczeniem uprawnienia 

do ubiegania się o stypendium. Lista laureatów, którzy otrzymają roczne stypendia 

zostanie ogłoszona w październiku 2015 r. 

Bliższych informacji i pomocy udziela pedagog szkolny. 

Zapraszam  

Aleksandra Nowak 

 

Program sytpendialny Anioły Rozwoju 

OrganizatorFundacja Platforma Równych Szans 

Zasięg zasięg ogólnopolski  

Grupa docelowaUczniowie, Studenci 

Typ stypendiumNaukowo-socjalne 

Termin składania wniosków2016-05-30 

Cel: przyznawanie stypendiów edukacyjnych oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego i networkingowego 
młodzieży pochodzącej z ubogich środowisk. 
 
Realizacja: poszukiwanie uczniów w wieku ponadgimnazjalnym lub maturalnym, wyjątkowo uzdolnionych oraz 
zmotywowanych do podjęcia edukacji w wybranym liceum lub do rozpoczęcia studiów na uczelni wyższej w 
Warszawie.  
 
Możliwe wsparcie:  

 stypendium finansowe na wybrany okres edukacji w liceum lub studiów w wysokości do ustalenia w 
zależności od sytuacji i potrzeb kandydata 

 wsparcie w związku z zakwaterowaniem (np. opłacanie noclegów) 

 wsparcie związane z wyżywieniem (np. opłacanie codziennych posiłków) 

 pomoc w transporcie (np. zakup biletów czy karty miejskiej) 

 wsparcie materialne (np. zakup książek, materiałów niezbędnych do kształcenia) 

 wsparcie merytoryczne (np. zapewnienie korepetycji) 

 wsparcie networkingowe (pomoc w zdobyciu praktyk, stażów czy dotarciu do interesujących kandydata 
miejsc czy instytucji) w przypadku edukacji w Warszawie. 

 
Wymagania od kandydatów:  



 ŻYCIORYS: metryka, opis dotychczasowych sukcesów w nauce (w tym: informacje o uzyskanych w 
dotychczasowej edukacji ocenach, zdobytych stypendiach, wygranych konkursach, etc.) oraz sytuacji 
materialnej i/lub rodzinnej; 

 LIST MOTYWACYJNY: docelowy kierunek edukacji (Warszawa: liceum lub uczelnia wyższa, kierunek 
studiów) i informacje z nim związane, uzasadnienie dlaczego potrzebujesz wsparcia i to właśnie Ty 
powinieneś je otrzymać; 

 INNE DOKUMENTY: zaświadczenia potwierdzające trudną sytuację materialną i/lub rodzinną, pozytywna 
opinia wychowawcy. 

 
Adres korespondencyjny: aniolyrozwoju@platformarownychszans.pl 
 
Przedstawiciele Fundacji Platforma Równych Szans spotkają się z wybranymi osobami. W roku 2015/2016 chcemy 
przyznać minimum 1 stypendium.  
 
Regulamin: 
Regulamin projektu stypendialnego znajdą Państwo na stronie: 
http://platformarownychszans.pl/docs/Regulamin_anioly_rozwoju.pdf 
 
Informacje nadesłane przez Organizatora.  

Kontakt: Fundacja Platforma Równych Szans 
Bernardyńska 16C/18 
02-904 Warszawa 
aniolyrozwoju@platformarownychszans.pl  
http://platformarownychszans.pl/aniolyrozwoju.html  
tel. +48 667 558 058 
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