Data wpłynięcia wniosku

Numer wniosku

WNIOSEK O UDZIELENIE REKOMENDACJI
DO PROGRAMU
STYPENDIÓW POMOSTOWYCH - SEGMENT II EDYCJA XIII - rok akademicki 2014/2015
FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY SMK
*Wniosek należy wypełnić komputerowo
I. INFORMACJE O KANDYDACIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Imię i nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania
Telefon
E-Mail
Szkoła maturalna
Nazwa uczelni i wybrany
kierunek
Opisz główną dziedzinę
swoich zainteresowań przedstaw dziedzinę/y, w
której/ych planujesz się
rozwijać i zdobywać
nowe umiejętności:
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9.

Opisz swoją
dotychczasową
aktywność społeczną: co
czyniłeś, dla kogo, jakie
były efekty, kto
skorzystał, kto może
udzielić rekomendacji
(imię i nazwisko osoby,
kontakt telefoniczny i
mailowy):

10. Opisz swoją
dotychczasową
współpracę z Fundacją
Fundusz Lokalny SMK,
np. czy działasz w Klubie
Wolontariusza, czy
uczestniczyłeś w
którymkolwiek
przedsięwzięciu Fundacji
a jeśli tak jaka była Twoja
rola, czy byłeś już
stypendystą Fundacji.
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II.
1.

2.

3.

DLACZEGO WARTO UDZIELIĆ MI REKOMENDACJI
Jakie aktywności społeczne
zamierzasz
kontynuować
i/lub podjąć się w okresie
przyznania
Stypendium
Pomostowego – przedstaw
opis aktywności, dla jakich
grup społecznych, z jakimi
organizacjami
zamierzasz
współpracować, w realizację
jakich akcji i wydarzeń,
szczególnie lokalnych lub
Fundacji Fundusz Lokalny
SMK chcesz się włączyć, w
jakim okresie (w tygodniu,
weekendy, wakacje, etc)
chcesz pracować społecznie,
jakie może być szacunkowe
łączne zaangażowanie w
ciągu roku – liczba godzin),
wskaż
inne
ważne
informacje, które przekonają
komisję
przyznającą
rekomendacje do Programu
Pomostowego aby Ciebie
obdarzyć zaufaniem.
W jaki sposób planujesz
wykorzystać
otrzymane
stypendium? W jaki sposób
stypendium pomoże Ci w
rozwoju edukacyjnym? Po
czym
poznasz
korzyści
otrzymania stypendium z
Programu PSP.

Oświadczenie kandydata /
kandydatki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
formularzu dla potrzeb procesu rekrutacji oraz działań dotyczących realizacji projektu
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)

…………….
Czytelny podpis

...........................
Miejscowość, data

Wniosek, o udzielenie rekomendacji należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 03 sierpnia 2014 r.
(liczy się data wpływu ) na adres: Biuro Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK, Koćmierzów 2, 27-650
Samborzec lub na adres mailowy: stachbas@poczta.onet.pl. Lista osób rekomendowanych zostanie
zamieszczona na stronie www.fundacjasmk.pl w terminie do 10 sierpnia br.
Informacje i pytania w sprawie wniosku można składać na adres mailowy: fundacjasmk@gmail.com lub
stachbas@poczta.onet.pl.
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