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PROGRAM STYPENDIALNY DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA
17.02.2012.

Fundacja
&bdquo;Dzieło Nowego Tysiąclecia" od 11 lat prowadzi program stypendialny
wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym
roku obejmiemy pomocą już 2500 osób z 42 diecezji Polski.
Środki na stypendia uzyskiwane są przede wszystkim ze zbiórki prowadzonej w
trakcie Dnia Papieskiego. Prowadzimy kwestę kościelną w polskich i
zagranicznych parafiach oraz publiczną na ulicach miast. Na Fundację można też
odpisać 1% podatku oraz przekazać darowiznę od organizacji i osób
indywidualnych. Stałymi partnerami programu stypendialnego Fundacji są Narodowy
Bank Polski, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Zakład Narodowy im.
Ossolińskich.

Zasady
pomocy

Pomoc
skierowana jest przede wszystkim dla uczniów szkół gimnazjalnych lub
ponadgimnazjalnych i towarzyszy młodemu człowiekowi przez kolejne etapy
kształcenia aż do ukończenia studiów, o ile spełnia on określone kryteria
regulaminowe. Podstawowym kryterium jest średnia ocen - minimum 4,8,
pochodzenie z małej miejscowości do 20 tys. mieszkańców, oraz trudna sytuacja
finansowa. Według regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów Fundacji
&bdquo;Dzieło Nowego Tysiąclecia", jest to 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto
ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku ta kwota
wynosi 922 zł brutto.
Stypendium podzielone jest na dwa pakiety odpowiadające codziennym wydatkom
uczniów: socjalny i naukowy. Za pieniądze z pakietu socjalnego stypendyści mogą
opłacić koszty dojazdu do szkoły, zakwaterowania w bursie, kupna odzieży.
Pakiet naukowy przeznaczają na książki, opłaty za Internet, dodatkowe lekcje,
zakup instrumentów muzycznych itp.
Miesięcznie stypendyści otrzymują do 310 zł (gimnazjum, szkoły średnie) lub do
380 zł (szkoły wyższe).
Wolontariat
Podopieczni
Fundacji są zachęcani do angażowania się w działania o charakterze
wolontariatu. Stypendyści podejmują się pomocy w domach dziecka, domach pomocy
społecznej, a także przy parafiach czy we własnym środowisku, np. pomagając
kolegom w nauce.
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Jak
zostać stypendystą?
By
móc aplikować o stypendium Fundacji, należy zgłosić się do księdza
koordynatora, który dysponuje formularzami wniosków o stypendium i poprowadzi przez
wszystkie formalności. Dane teleadresowe księży można znaleźć na
tej stronie.
Ważne
dokumenty
Regulamin
przyznawania stypendiów dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich na rok
szkolny 2011/2012
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