FFL SMK
Regulamin
Programu Stypendialnego
„Agrafka Agory – FFL SMK 2017”
Wstęp
Celem głównym Programu Stypendialnego „Agrafka Agory - FFL SMK” jest wsparcie dla osób studiujących,
znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, którzy rozwijają dodatkowe zainteresowania i pasje np.
artystyczne, techniczne, społeczne (wolontariat) osób mieszkających na terenie trzech powiatów (tarnobrzeski,
stalowowolski, sandomierski).

Celami dodatkowymi jest:
1
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Promocja młodzieży, która poza studiowaniem i rozwijaniem swoich pasji uczestniczy w wydarzeniach
społecznych jako lider, animator, wolontariusz;
Promocja i prezentacja uzdolnionej młodzieży poprzez prezentację ich dorobku edukacyjnego, hobbystycznego
czy społecznego w Internecie. Każdy ubiegający się o Stypendium „Agrafka Agory - FFL SMK” będzie zobowiązany
do zamieszczenia krótkiego filmu o swojej aktywności na portalach społecznościowych oraz na portalu Fundacji;
Promocja i wzmocnienie wydarzenia jakim jest Festiwal Miasto Młodych Artystów. Laureaci Festiwalu będący
studentami, będą mogli ubiegać się o 1 stypendium z puli programu „Agrafka Agory - FFL SMK”;
Promocja lokalnych instytucji kultury, które swoją ofertę edukacyjną i/lub animacyjną adresują do młodzieży
współpracującej z instytucjami kultury jako wolontariusze, animatorzy kultury lub rozwijają swoje pasje
artystyczne. W tym zakresie Program „Agrafka Agory - FFL SMK” będzie promowany poprzez porozumienie
„Młodzi w kulturze”;
Promocja nauk ścisłych poprzez zorganizowanie wraz z partnerami konkursu szachowego i gier logicznych jako
imprezy integrującej kandydatów ubiegających się o stypendium;
Wzmocnienie relacji Fundacji z byłymi stypendystami, którzy rozwijają swoje pasje i zainteresowania,
współpracują z Fundacją oraz działają w swoich środowiskach społecznie jako liderzy, animatorzy, wolontariusze.
Aktualni stypendyści będą mogli ubiegać się o jedno stypendium z puli programu „Agrafka Agory - FFL SMK” .

Integralnymi elementami niniejszego regulaminu są:
- Regulamin Pracy Komisji Stypendialnej Programu „Młodzi gniewni…” Fundacji Fundusz Lokalny SMK,
- Wzór wniosku o stypendium,
1. Postanowienia ogólne
1.1. Program Stypendialny „Agrafka Agory – FFL SMK” jest współtworzony przez partnerów Festiwalu Miasto
Młodych Artystów” (stypendia artystyczne), partnerów lokalnych Programu Stypendiów Pomostowych
(stypendia edukacyjne), partnerów partnerstwa „Młodzi gniewni…” (stypendia obywatelskie), partnerów
porozumienia „Młodzi w kulturze”, partnerów kampanii „Jeden może dużo” (stypendia artystyczne finansowane
ze środków darowizn z tytułu odpisów 1% podatku PIT).
1.2. Program Zarządzany jest przez Fundację Fundusz Lokalny SMK, pełniący rolę lokalnego operatora dla Programu
„Agrafka Agory” i będący formalnym liderem ww. partnerstw, programów i akcji pełniąc jednocześnie obsługę
administracyjno – finansową Programu.
1.3. Komisję Stypendialną powołuje Prezes Zarządu Fundacji spośród przedstawicieli: Fundacji Fundusz Lokalny SMK,
prywatni i instytucjonalni sponsorzy i partnerzy, media lokalne, lokalne organizacje pozarządowe, samorządy
lokalne, ośrodki kultury, szkoły i instytucje publiczne, dotychczasowi wolontariusze i stypendyści.
1.4. Prawo zasiadania w Komisji przysługuje każdorazowo sponsorom Programu.
1.5. Stypendia przyznawane są na podstawie złożonych wniosków zgodnie z Regulaminem Programu Stypendialnego
„AGRAFKA AGORY”.

2. Osoby uprawnione do korzystania z pomocy Programu Stypendialnego „AGRAFKA AGORY”
1. Z pomocy Programu Stypendialnego „AGRAFKA AGORY – FFL SMK” w formie stypendiów korzystać
mogą studenci studiów dziennych uczelni państwowych
zamieszkali na terenie powiatu
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sandomierskiego, tarnobrzeskiego i stalowowolskiego, którzy w największym stopniu spełniają poniższe
warunki:
A.
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stypendia „twórcze”
Osiągają dobre wyniki w nauce;
Posiadają talent (zainteresowania, pasje), który rozwijają poprzez dodatkową, kierunkową edukację
adekwatną do zainteresowań oraz w sposób praktyczny rozwijają swoje umiejętności i predyspozycje (udział
w koncertach, festiwalach, przeglądach, pokazach, olimpiadach, etc).
Podejmują samodzielne inicjatywy społeczne;
Sytuacja materialna kandydata jest gorsza niż pozostałych;
stypendia „kontynuacyjne”
być stypendystą Fundacji Fundusz Lokalny SMK (Agrafka Agory / PSP, FMMA),
jest członkiem Klubu Stypendysty,
Stypendysta złożył sprawozdanie z realizacji umowy, w którym wykazał, iż wywiązał się z zobowiązań
wynikających z poprzedniej umowy stypendialnej,
Stypendysta aktywnie współpracował z Fundacją w okresie otrzymywania stypendium z Fundacją,
Stypendysta samodzielnie uczestniczy w działaniach społecznych (lider, animator, wolontariusz) innych niż
wynikające ze współpracy z Fundacją;
Uczestniczy w konkursie gier logicznych organizowanym przez Fundację;
stypendia „obywatelskie” (finansowane z własnych środków, poza programem Agrafka Agory - FFL SMK)
być laureatem fundacyjnego konkursu „Wolontariusz roku”;
jest członkiem Klubu Stypendysty,
Stypendysta złożył sprawozdanie z realizacji umowy, w którym wykazał, iż wywiązał się z zobowiązań
wynikających z poprzedniej umowy stypendialnej,
Stypendysta aktywnie współpracował z Fundacją w okresie otrzymywania stypendium z Fundacji,
Stypendysta samodzielnie uczestniczy w działaniach społecznych (lider, animator, wolontariusz) innych niż
wynikające ze współpracy z Fundacją;
Uczestniczy w konkursie gier logicznych organizowanym przez Fundację;

3. W programie nie mogą uczestniczyć:




dzieci pracowników Fundacji Fundusz Lokalny SMK,
dzieci członków Rady i Komisji Stypendialnej, działających przy Fundacji FFL SMK
dzieci członków Zarządu Fundacji FFL SMK

4. Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów:
4.1. Maksymalną i minimalną wielkość stypendium ustala raz w roku Komisja Stypendialna uwzględniając
możliwości finansowe Programu.
4.2. Ranking „kandydatów o stypendium” ustalany jest przez Komisję Stypendialną, która kieruje się
następującymi kryteriami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

osiągnięcia twórcze
miejsce w konkursie gier logicznych
aktywność społeczna:
wyniki w nauce:
umiejętność zaprezentowania swojej pasji w Internecie:
sytuacja materialna:

70 pkt;
60 pkt;
50 pkt;
40 pkt;
30 pkt;
20 pkt.

4.3. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego.
4.4. Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty stypendium oraz jego wykorzystania określa umowa
pomiędzy Fundacją a stypendystą.
5. Budżet Programu Stypendialnego „AGRAFKA AGORY – FFL SMK”
5.1. Kapitał Programu tworzony jest z wpłat i darowizn wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne, krajowe
i zagraniczne, z oprocentowania depozytów bankowych, ze sprzedaży otrzymanych darów rzeczowych,
z dochodów uzyskanych z imprez charytatywnych.
5.2. Program dofinansowany jest przez Fundację AGORY oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
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ZAŁĄCZNIK 1 – METODOLOGIA WYZNACZANIA PUNKTÓW
1. Osiągnięcia:
70 pkt;
Analiza osiągnięć kandydata przez członka Komisji, przekazanie ocen do biura Fundacji, skreślanie
skrajnych ocen, wyliczenie średniej jako suma ocen dzielona przez liczbę ocen. Kandydat z najwyższą
średnią – 100 % (70 pkt), liczba punktów otrzymanych przez kolejnych kandydatów stanowi iloczyn: (oceny
kandydata/najlepsze oceny) X100% X 70 pkt
2. Miejsce w konkursie gier logicznych:
60 pkt;
Kandydat z najwyższym wynikiem – 100 % (60 pkt), liczba punktów otrzymanych przez kolejnych
kandydatów stanowi iloczyn: (oceny kandydata/najlepsze oceny) X100% X 70 pkt
3. Aktywność społeczna:
50 pkt
Analiza osiągnięć kandydata przez członka Komisji, przekazanie ocen do biura Fundacji, skreślanie
skrajnych ocen, wyliczenie średniej jako suma ocen dzielona przez liczbę ocen. Kandydat z najwyższą
średnią – 100 % (50 pkt), liczba punktów otrzymanych przez kolejnych kandydatów stanowi iloczyn: (oceny
kandydata/najlepsze oceny) X100% X 50 pkt
4. Wyniki w nauce:
40 pkt;
Kandydat z najwyższą średnia z ocen – 100 % (40 pkt), liczba punktów otrzymanych przez kolejnych
kandydatów stanowi iloczyn: (oceny kandydata/najlepsze oceny) X100% X 30 pkt
5. Prezentacja kandydata:
30 pkt
Analiza osiągnięć kandydata przez członka Komisji, przekazanie ocen do biura Fundacji, skreślanie
skrajnych ocen, wyliczenie średniej jako suma ocen dzielona przez liczbę ocen. Kandydat z najwyższą
średnią – 100 % (30 pkt), liczba punktów otrzymanych przez kolejnych kandydatów stanowi iloczyn: (oceny
kandydata/najlepsze oceny) X100% X 20 pkt
6. Sytuacja materialna:
20 pkt
Kandydat z najniższym dochodem – 100 % (20 pkt), liczba punktów otrzymanych przez kolejnych
kandydatów stanowi iloczyn: (najniższy dochód / dochód kandydata) X100% X 10 pkt.

