Stypendyści wybrani!
DECYZJA KOMISJI KONKURSOWEJ
PROGRAMU „KIERUNEK SAMODZIELNOŚĆ” 2018/2019
Program „Kierunek Samodzielność” realizowany we współpracy z DPD Polska, skierowany
jest do młodzieży z pieczy instytucjonalnej i rodzinnej, uczącej się w ostatnich klasach szkół
ponadgimnazjalnych.
W ramach projektu zdolni uczniowie mogli ubiegać się o dofinansowanie do kursów
pomagających zrealizować ich plany zawodowe.
Najciekawsze i najlepiej umotywowane zgłoszenia, poparte pozytywną oceną ze strony
wychowawców/opiekunów, zostały nagrodzone kursami zawodowymi/edukacyjnymi, które
pomogą młodym, ambitnym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lepiej
wystartować w dorosłe życie.
W odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacji do Programu „Kierunek Samodzielność”
do siedziby Towarzystwa Nasz Dom spłynęło 38 wniosków na kwotę 67 428,00 zł.
Tegoroczny budżet Programu Stypendialnego wynosi 28 000,00 zł, w tym:
- 14 000,00 zł darowizna DPD Polska Sp. z o.o.,
- 14 000,00 zł środki z Funduszu im. Janusza Korczaka (pochodzące z Góry Grosza).
Wszystkie wnioski spełniały wymagania formalne i zostały przekazane do oceny
merytorycznej. Jeden wniosek wpłynął po terminie i nie został przekazany Komisji.
Podczas oceny brano pod uwagę, zgodnie z Regulaminem, opis potrzeby, argumentację
podjęcia określonych działań, wybrania określonych zajęć oraz zasadność proponowanej
kwoty.
Komisja przede wszystkim koncentrowała się na wnioskach dotyczących przygotowania
do zawodu.
Biorąc pod uwagę powyższe proponuje się przyznać dofinansowanie następujących
stypendystów:

1 Paweł
2 Angelika
3 Kinga
4 Grzegorz

J. Bolesławiec
K. Lubaczów
K. Ostrowiec Św.
Dąbrowa
S. Górnicza

monter rusztowań budowlanych, kierowca
wózków widłowych
kurs spadochronowy z 5-cioma skokami
kurs kroju i szycia oraz maszyna

1400
2000
2250

kurs spawalniczy

1500

5 Weronika
6 Partycja
7 Adrian

S. Ostrowiec Św.
C. Solec Kujawski
K Częstochowa

Kurs maturalny z matematyki
kurs płetwonurka i kurs pierwszej pomocy
kurs prawa jazdy B+E

1200
1300
1300

Z każdym uczestnikiem zostanie podpisana umowa. Podopieczni Programu „Kierunek
Samodzielność” będą również brać udział w warsztatach tematycznych i sesjach
coachingowych prowadzonych przez ekspertów z zewnątrz.
Wszystkim, którzy nadesłali swoje zgłoszenia, bardzo dziękujemy.
Elżbieta Prządka
koordynatorka programu

