
„D Y P L O M  Z  M A R Z E Ń ” 
PROGRAMN STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2006/2007 V 

EDYCJA 

 

Jest wspólnym przedsięwzięciem  Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności 
(PAFW) , Wydawnictwa Presspublica Sp. z o.o. wydawcy dziennika Rzeczpospolitej, 
Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, która jest administratorem programu oraz koalicji 
lokalnych organizacji pozarządowych.  

 Fundacji „Nasze Dzieci” , jako lokalna organizacja przystąpiła do „Dyplomu z 
Marzeń’ i w drodze konkursu została partnerem w programie, jak również pozyskała  środki  
w wysokości 8 750,00 zł  z Fundacji Wspomagania Wsi , tj. pokrycie  50% środków  
na 5 stypendiów. 

Celem Programu jest wsparcie młodzieży w pokonaniu wyjątkowo trudnej dla niej 
bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów 
na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich w wysokości 3 500,00 zł.  

Adresatami programu byli maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok studiów 
magisterskich, pochodzących z miast i wsi do 20 tys. mieszkańców i spełniających warunki 
określone w regulaminie. O stypendia mogli się ubiegać maturzyści z rodzin o niskich 
dochodach i jednocześnie osiągających dobre wyniki w nauce.  

Zgodnie z Regulaminem Fundacja „Nasze Dzieci” powołała Lokalną Komisję 
Stypendialną w składzie: 

1) Pani Elżbieta Pawlik – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śl. 

2)Pani Renata Brylińska –Pracownik Opieki Społecznej w Żarowie 

3) Pani Sylwia Pawlik- Referent ds. Oświaty w Urzędzie Miejskim z Zarowie 

4) Pan Marcin Górski - Podinspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i   

                                       statystyki oświatowej 

5) Pani Barbara Szczepańska – Członek Rady Fundacji „Nasze Dzieci” 

6) Pani Katarzyna Potoczna – Prezes Zarządu Fundacji „Nasze Dzieci” 

W ramach ogłoszonego konkursu „Dyplom z Marzeń” do siedziby Fundacji „Nasze 
Dzieci” wpłynęło 6 wniosków, które zdaniem ww. Komisji, wszystkie merytorycznie 
zasługiwały  na uwzględnienie, i które zostały wysłane do Fundacji Rozwoju 
Przedsiębiorczości w Łodzi.  

Z uwagi na fakt, iż Fundacja „Nasze Dzieci” dysponuje środkami finansowymi w 
wysokości zabezpieczającej 5 stypendiów, jako rezerwowy traktuje się 6 wniosek. Fundacja  
poczyni wszelkich starań, aby pozyskać  brakujące 1750 zł  i wesprzeć finansowo 
 6 osobę, która złożyła wniosek o stypendium. 



Do 10 października br. zostanie wyłoniona lista stypendystów. Poinformujemy 
Państwa o laureatach V edycji oraz zorganizujemy uroczyste wręczenie stypendium z 
udziałem przedstawicielami Komisji oraz lokalnych władz samorządowych. 

Z poważaniem 

Katarzyna Potoczna  

Prezes Zarządu Fundacji 

 

 

 

 
 


