Treść uzasadnienia nadania medalu Komisji Edukacji Narodowej

FUNDACJ A E L B L Ą G
FUNDUSZ LOKALNY REGIONU ELBLĄSKIEGO
ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO

PRORAMY STYPENDIALNE FUNDACJI ELBLĄG

PROGRAM STYPENDIALNY „SZANSA”
Program Stypendialny „Szansa” prowadzony jest od momentu załoŜenia Fundacji Elbląg, tj. od 2000
roku. Jest to program, który wspiera bardzo zdolną, niezamoŜną młodzieŜ, z terenu Elbląga i powiatu
elbląskiego, która dzięki pomocy finansowej w postaci stypendium ma moŜliwość rozwijania swoich
zainteresowań i zdolności. Stypendium jest dla nich szansą na lepszy rozwój i start w dorosłość poprzez
minimalizowanie barier finansowych. Nasi stypendyści mogą pochwalić się między innymi wysoką
średnią ocen, wybitnymi uzdolnieniami i osiągnięciami w róŜnych dziedzinach, pracą wolontarystyczną
oraz zaangaŜowaniem w działalność sektora pozarządowego.
Zabezpieczeniem finansowym programu jest odrębny Fundusz Stypendialny, którego kapitał Ŝelazny
liczy obecnie 334.352,70 zł (stan na 31.12.2008 r.). Kapitał ten jest inwestowany w lokaty bankowe.
Dochód z Funduszu zasila pulę środków finansowych wydatkowanych przez Fundację na finansowanie
stypendiów.
Konkurs Stypendialny ogłaszany jest co roku w lipcu lub sierpniu. Zarząd zatwierdza Regulamin
Konkursu oraz formularz wniosku o stypendium. Informacja o Konkursie ukazuje się w lokalnych
mediach, które chętnie współpracują w tym zakresie. Termin składania wniosków upływa z początkiem
września. Po opracowaniu zestawienia złoŜonych wniosków spotyka się Komisja Stypendialna, która
wybiera najlepszych kandydatów do stypendium. W skład Komisji wchodzą nauczyciele, dyrektorzy
szkół, przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz przedstawiciele biznesu,
którzy mają swój wkład finansowy w stypendia. O ilości przyznanych stypendiów zaleŜy pula środków,
którą dysponuje Fundacja na dany rok szkolny. Środki te pochodzą w kilku źródeł:
- organizacji grantodawczych – Fundacja im. Stefana Batorego w ramach programu „Równe szanse”
- Urzędu Miejskiego w Elblągu
- biznesu
- wpłat z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

- odsetek z kapitału Ŝelaznego Funduszu Stypendialnego Fundacji Elbląg
Stypendia przyznawane są na okres roku szkolnego, tj. na 10 m-cy w kwocie zaleŜnej od szczebla
edukacji: studenci – 200 zł, uczniowie szkół policealnych – 150 zł, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
- 130 zł, gimnazjaliści – 80 zł.
Stypendia wypłacane są w kasie Fundacji Elbląg – dla osób, które uczęszczają do szkół na terenie
miasta oraz na rachunki kont bankowych jeśli uczą się poza Elblągiem.
Stypendyści w ciągu roku składają dwa sprawozdania (po I i II semestrze), w których informaują
o swoich osiągnięciach w czasie otrzymywania stypendium, średniej ocen, udziale w konkursach
i olimpiadach, sposobach promowania fundatorów stypendium oraz o tym, na jakie wydatki przeznaczyli
stypendium. Do sprawozdań załączają stosowne zaświadczenia np. o kontynuacji nauki.
Stypendyści udzielają się takŜe w Klubie Stypendysty, który organizuje róŜnego rodzaju akcje, pomaga
w przygotowaniu imprez Fundacji itp.
Zestawienie dotychczas udzielonych stypendiów
Rok szkolny 2000/2001 – 13 stypendiów na kwotę 10.151 zł
Rok szkolny 2001/2002 – I semestr - 105 stypendiów na kwotę 107.306 zł
II semestr - 62 stypendia na kwotę 20.550 zł
Rok szkolny 2002/2003 – I semestr - 59 STYPENDIÓW NA KWOTĘ 38.950 ZŁ
II semestr – 44 stypendia na kwotę 28.800 zł
Rok szkolny 2003/2004 – 27 stypendiów na kwotę 24.200 zł
Rok szkolny 2004/2005 - 37 stypendiów na kwotę 56.500 zł
Rok szkolny 2005/2006 – 29 stypendiów na kwotę 45.900 zł
Rok szkolny 2006/2007 – 27 stypendiów na kwotę 36.900 zł
Rok szkolny 2007/2008 – 25 stypendiów na kwotę 38.700 zł
Rok szkolny 2008/2009 – 32 stypendia na kwotę 34.800 zł
Rok szkolny 2009/2010 przewiduje się ok. 30 stypendiów na kwotę 40.000 zł
Razem w ciągu 10 lat: 490 stypendiów na kwotę 482.757 zł

PROGRAM STYPENDIALNY „SŁONIK”
Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych SŁONIK utworzony został w ramach Fundacji Elbląg w 2003
roku. Powstał w związku z Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych oraz w odpowiedzi na
potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych Elbląga. Kapitał Ŝelazny Funduszu liczy obecnie
37.458,57 zł (stan na 31.12.2008 r.). Kapitał ten jest inwestowany w lokaty bankowe. Dochód
z Funduszu przeznaczany jest na finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej,
celem poszerzenia ich moŜliwości edukacyjnych oraz usamodzielnienia w dorosłym Ŝyciu. Pomoc
udzielana jest w formie stypendiów, w sytuacji, gdy Komisja Stypendialna uzna, Ŝe pieniądze ułatwią

niepełnosprawnemu dziecku zdobycie wykształcenia i usamodzielnienie się w Ŝyciu. Konkurs
Stypendialny pod nazwą SŁONIK ogłaszany jest raz do roku na początku lipca. O przyznaniu
stypendium decyduje Komisja Stypendialna FDN SŁONIK, w skład której wchodzą osoby
reprezentujące wszystkie środowiska osób niepełnosprawnych w całym powiecie Elbląskim. I tak
członkami Komisji są: przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
Polskiego Związku Głuchych, Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, lekarz
neurolog, który pełni zawodowo równieŜ funkcję Orzecznika o Niepełnosprawności, Pełnomocnik
Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciel biznesu. Stypendia przyznawane są
w formie jednorazowej lub rocznej, tj. na okres 10 m-cy. Wybór Komisji zatwierdza Zarząd.
O ilości przyznanych stypendiów zaleŜy pula środków, którą dysponuje Fundacja na dany rok szkolny.
Środki te pochodzą w kilku źródeł:
- organizacji grantodawczych – np. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja im. Stefana
Batorego
- biznesu
- wpłat z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
- odsetek z kapitału Ŝelaznego FDN „Słonik”
- akcji fundraisingowych
Podobne jak w przypadku Programu Stypendialnego „Szansa” stypendia wypłacane są w kasie
Fundacji Elbląg osobom, które uczęszczają do szkół na terenie miasta oraz na rachunki kont
bankowych jeśli uczą się poza Elblągiem. Składają oni takŜe sprawozdania z wykorzystania
stypendium, jak w przypadku stypendystów „Szansy” i udzielają się w Klubie Stypendysty.
Zestawienie dotychczas udzielonych stypendiów
Rok szkolny 2003/2004 – 16 stypendiów na kwotę 6.350 zł
Rok szkolny 2004/2005 – 35 stypendiów na kwotę 20.000 zł
Rok szkolny 2005/2006 – 47 stypendiów na kwotę 27.020 zł
Rok szkolny 2006/2007 – 31 stypendiów na kwotę 20.000 zł
Rok szkolny 2007/2008 – 32 stypendia na kwotę 25.800 zł
Rok szkolny 2008/2009 – 35 stypendiów na kwotę 36.100 zł
Rok szkolny 2009/2010 ok. 35 stypendiów na kwotę 20.000 zł
Razem w ciągu 8 lat: 231 stypendiów na kwotę 155.270 zł
STYPENDIA IMIENNE
Rok szkolny 2002/2003 – 4 stypendia na kwotę 4.500 zł
Rok szkolny 2003/2004 – 3 stypendia na kwotę 8.500 zł
PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH
Realizowany we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, a finansowany ze
środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Narodowego Banku Polskiego oraz środków
własnych Fundacji Elbląg
Rok szkolny 2002/2003 – 3 stypendia na kwotę 11.400 zł
Rok szkolny 2003/2004 - 4 stypendia na kwotę 15.200 zł
PROGRAM AGRAFKA
Finansowany ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji AGORY S.A.
Zestawienie dotychczas udzielonych stypendiów
Rok szkolny 2005/2006 – 3 stypendia na kwotę 6.000 zł

Rok szkolny 2006/2007 – 3 stypendia na kwotę 6.000 zł
Rok szkolny 2007/2008 – 1 stypendium na kwotę 2.500 zł
Rok szkolny 2009/2010 – 1 stypendium na kwotę 3.000 zł
PROGRAM AGRAFKA MUZYCZNA
Finansowany przez Fundację J&S Pro Bono Poloniae
Zestawienie dotychczas udzielonych stypendiów
Rok szkolny 2001/2002 – 3 stypendia na kwotę 7.500 zŁ
Rok szkolny 2002/2003 – 2 stypendia na kwotę 5.000 zł
Rok szkolny 2003/2004 - 2 stypendia na kwotę 5.000 zł
Rok szkolny 2004/2005 – 2 stypendia na kwotę 5000 zł
Rok szkolny 2005/2006 – 4 stypendia na kwotę 8.000 zł
Rok szkolny 2006/2007 – 4 stypendia na kwotę 8.000 zł
Rok szkolny 2007/2008 – 2 stypendia na kwotę 4.000 zł
Rok szkolny 2009/2010 – 2 stypendia na kwotę 4.000 zł
ZESTAWIENIE OGÓŁEM
Program Stypendialny „Szansa” - 490 stypendiów na kwotę 482.757 zł
Program Stypendialny „Słonik” - 231 stypendiów na kwotę 155.270 zł
Stypendia imienne – 7 stypendiów na kwotę 13.000 zł
Program Stypendiów Pomostowych – 7 stypendiów na kwotę 26.600 zł
Program Stypendialny „Agrafka” – 8 stypendiów na kwotę 17.500 zł
Program Stypendialny „Agrafka Muzyczna” – 21 stypendiów na kwotę 46.500 zł
Przez 10 lat Fundacja Elbląg przekazała prawie 750.000 zł na 764 stypendia
NAJWAśNIEJSI DARCZYŃCY
Samorząd lokalny w Elblągu
Fundacja im. Stefana Batorego
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Fundacja AGORY S. A.
Fundacja J&S Pro Bono Poloniae
dochód z kapitału Ŝelaznego Funduszu Stypendialnego Fundacji załoŜonego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, ABB Gazpetro, Elbrewery Ltd, Ryszarda
Rynkowskiego
wpłaty z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
zbiórki publiczne dokonywane na terenie Elbląga (na Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych)
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski
darczyńcy indywidualni (Ryszard Rynkowski, Barbara Szypulińska, Hanna Skrobotun, Jan
Puchalski, Witold Strzelec i in.)

POZA STYPENDIAMI
Ponadto Fundacja Elbląg:
• wydała podręczniki do historii lokalnej dla gimnazjów: „Elbląg. Historia i dziedzictwo” oraz dla
dzieci przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych: „Elbląg i okolice. Wyprawa w dawne czasy”
wraz z przewodnikiem dla nauczyciela;
• przekazała dla Rad Rodziców oraz Komitetów Rodzicielskich elbląskich szkół i przedszkoli
ponad 55 000 zł na wspieranie działań związanych m.in. z rozwojem współpracy rodziców ze
szkołami;
• w ramach projektu „Elbląskie oblicza patriotyzmu” wydała 5 ksiąŜek o szeroko rozumianym
patriotyzmie lokalnym;

