
 

 

 
1 

 

Regulamin Konkursu „Młodzieżowy Animator” 

Funduszu Stypendialnego im. Grażyny Gęsickiej 

 

I. CEL KONKURSU 

1. Konkurs „Młodzieżowy Animator” (zwany dalej Konkursem), realizowany jest przez 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Funduszu Stypendialnego  

im. Grażyny Gęsickiej we współpracy z siecią organizacji partnerskich, wśród których 

jest Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 

2. Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa warunków 

socjalnych dzieci i młodzieży, które są aktywnymi wolontariuszami lub inicjują zmiany 

w swoich społecznościach lokalnych. Nagrodą w Konkursie jest stypendium im. 

Grażyny Gęsickiej.  

 

II. ODBIORCY KONKURSU 

1. Stypendia im. Grażyny Gęsickiej przyznawane są uczniom szkół ponadgimnazjalnych 

(liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa) i studentom działającym 

woluntarystycznie lub na rzecz społeczności, utalentowanym w określonej dziedzinie: 

nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych, pochodzącym z niezamożnych rodzin.  

 

III. WYSOKOŚD I PRZEZNACZENIE STYPENDIUM 

1. Stypendium jest przyznawane jako świadczenie jednorazowe i jest wypłacane do dnia 

15 kwietnia 2011 r. w wysokości ustalanej przez Komisję Stypendialną i Grantową 

(zwaną dalej Komisją).  

2. Stypendium może byd przeznaczone między innymi na: 

 opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni, 

 opłacanie kursów i zajęd pozalekcyjnych, 

 zakup podręczników i pomocy naukowych, 

 zakup materiałów do twórczości artystycznej. 
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IV. SPOSÓB REKRUTACJI 

1. Kandydaci zgłaszają się poprzez wypełnienie WNIOSKU ZGŁOSZENIOWEGO 

dostępnego na stronie www.stowarzyszeniewarka.pl i będącego załącznikiem do 

niniejszego regulaminu.  

2. Nominacji w Konkursie Młodzieżowy Animator” dokonuje Stowarzyszenie W.A.R.K.A., 

które przesyła zgłoszenia kandydatów do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. 

3. Nominator – Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przeprowadza pierwszy etap rekrutacji 

polegający na zebraniu wniosków  i wyborze maksymalnie 3 najlepszych zgłoszeo, 

które następnie zostaną przesłane do Akademii w określonym terminie. 

 

V. KRYTERIA FORMALNE 

1. Wypełniony wniosek zgłoszeniowy należy przesład lub dostarczyd osobiście do 

Stowarzyszenia W.A.R.K.A. ul.Gośniewska 46, 05-660 Warka do 13 marca (liczy się 

data wpływu) 

2. Decyzja Komisji podawana jest do wiadomości Stypendysty i Nominatora drogą e-

mailową w ciągu jednego tygodnia od posiedzenia Komisji Stypendialnej, na którym 

wyłoniono stypendystów w Konkursie „Młodzieżowy Animator”. 

 

 

VI. KRYTERIA WYBORU STYPENDYSTÓW 

1. Wyboru stypendystów w Konkursie dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna 

Funduszu Stypendialnego im. Grażyny Gęsickiej. 

2. Komisja dokonuje wyboru stypendystów w oparciu o następujące kryteria: 

 działalnośd woluntarystyczna/ na rzecz społeczności, 

 osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych, artystycznych lub humanistycznych (średnia 

ocen), 

 sytuacja socjalna (średni miesięczny dochód netto w poprzednim roku przypadający 

na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym oraz liczba członków rodziny 

w gospodarstwie, w tym dzieci), 

http://www.stowarzyszeniewarka.pl/
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 preferowane jest zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości. 

3. Decyzje Komisji zatwierdza Zarząd Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

VII. OKRES OTRZYMYWANIA STYPENDIUM 

Stypendium jest przyznawane jako świadczenie jednorazowe. 

 

VIII. WYPŁATY STYPENDIUM 

1. Wypłaty stypendiów następują zgodnie z zawartą umową stypendialną pomiędzy 

Stypendystą i Akademią. Na tej podstawie Akademia wypłaci środki Stypendyście do 

dnia 15 kwietnia 2011 r. 

 

IX. ROZLICZENIE I MONITORING STYPENDIÓW IM. GRAŻYNY GĘSICKIEJ 

1. Nominator jest zobowiązany przestawid na prośbę Akademii raport dotyczący sposobu 

wykorzystania stypendium i osiągnięd stypendystów po otrzymywaniu stypendium. 

2. Akademia jest odpowiedzialna za zarządzanie Konkursem oraz przekazywanie 

informacji o przyznanych stypendiach i osiągnięciach stypendystów.  

3. Nominatorzy wraz z Akademią prowadzą Konkurs „Młodzieżowy Animator” 

społecznie.  

 

X. FINANSOWANIE FUNDUSZU STYPENDIALNEGO IM. GRAŻYNY GĘSICKIEJ 

Stypendia finansowane są ze środków zebranych podczas zbiórki publicznej na „Fundusz 

Stypendialny im. Grażyny Gęsickiej” oraz innych wpłat od osób indywidualnych, organizacji i 

firm. 

 

 

Załącznik: wniosek zgłoszeniowy do Konkursu „Młodzieżowy Animator” 
 
 

Kontakt: Dorota Lenarczyk, warka@stowarzyszeniewarka.pl, 504 671 770 

mailto:warka@stowarzyszeniewarka.pl

