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Towarzystwo Samorządowe od początku swojego istnienia próbuje odpowiedzieć na
potrzeby naszej społeczności. Znaczne różnice w dostępie do edukacji oraz wzrost potrzeb
edukacyjnych młodego pokolenia stały się głównymi przesłankami do utworzenia w lipcu
2000 roku Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego.
Do tej pory Fundusz wspomógł łącznie 2124 młodych zdolnych uczniów, z czego na rok
szkolny 2014/2015 przyznane zostało 105 stypendiów.
Obszar działania funduszu to powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki, wrzesiński.
Odbiorcami funduszu są uczniowie szkół średnich, gimnazjaliści – konkretne osoby wskazane
przez darczyńców oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
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Fundusz stypendialny realizuje swoje cele głównie poprzez promowanie młodych talentów,
uczniów twórczych, pragnących robić więcej dla własnego doskonalenia i rozwoju. Pomaga
głównie uczniom uzdolnionym, którzy wymagają pomocy finansowej. Realizacja powyższych
celów jest możliwa dzięki dotacjom i darom od osób fizycznych i prawnych.
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W tym roku szkolnym 2014/2015 wprowadzone zostały zmiany w regulaminie
stypendialnym:
 przy podejmowaniu decyzji komisja nadal kieruje się tak jak dotychczas
następującymi kryteriami: wyniki w nauce, osiągnięcia i aktywność społeczna oraz sytuacja
materialna. Zmiana nastąpiła jednak w wagach do punktacji, czyli udziale procentowym
poszczególnych kryteriów w całości uzyskanych punktów, tj.
- wyniki w nauce nadal stanowią 50%
- zwiększony natomiast został nacisk na osiągnięcia i aktywność, tu udział procentowy
wynosił będzie 30%
- pozostałe 20% to sytuacja materialna (do tej pory stanowiła 30%),


podwyższone zostało również kryterium dochodowe do 500 zł na osobę;

W poprzednim roku szkolnym po raz pierwszy przyznaliśmy dodatkowe stypendium za
szczególne osiągniecia. Osobą, która otrzymała to wyróżnienie w tym roku jest Klaudia
Łasicka, uczennica III klasy Lo, Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie. Klaudia
pochodzi z rodziny niepełnej. Przyjechała z Ostrowca Świętokrzyskiego, miejscowości
oddalonej od Konina ponad 300 km. Do Konina przyjechała w wieku 14 lat
a skłoniła ją do tego pasja, jaką jest piłka nożna. Klaudia osiągnęła bardzo dobre wyniki w
nauce a do tego spełnia swoje marzenia i rozwija umiejętności piłkarskie w Klubie KKPK
Medyk Konin.

Klaudia ma wrodzoną wadę słuchu i potrzebny był jej aparat słuchowy. Odpowiedzią na to
wyzwanie postanowiliśmy zorganizować wyjątkowy bieg charytatywny i w ten sposób
pozyskać pieniądze na zakup aparatu.
Bieg odbył się 18 października 2014r.. Dodatkowo w tym samych czasie odbywał się
maraton zumby oraz zbiórka publiczna. Gościem a zarazem prowadzącym imprezę był
Conrado Moreno. Dzięki pozyskanym funduszom udało nam się zakupić aparat dla Klaudii za
kwotę prawie 8 tys.

Realizowane programy stypendialne
Od roku szkolnego 2005/2006 Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego objęty
jest Programem Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne realizowanym przez
Fundację im. Stefana Batorego. Program Równych Szans wspiera merytorycznie i finansowo
organizacje działające na rzecz wyrównywania dostępu do edukacji młodzieży z mniejszych
miejscowości i uboższych środowisk, poprzez tworzenie lokalnych programów
stypendialnych dla młodzieży szkolnej. Raz w roku każda z organizacji uczestniczących
w
projekcie otrzymuje dotację na dofinansowanie programu stypendialnego w wysokości
uzależnionej od zebranej lokalnie kwoty, nie więcej jednak niż 20 000,00 zł. Podobnie jak w
latach poprzednich, na rok szkolny 2014/2015 otrzymaliśmy maksymalną dotację
z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół średnich.

Dla uczczenia pamięci niedawno zmarłego – wieloletniego nauczyciela i wychowawcy
kilkudziesięciu roczników uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kłodawie – postanowiono
ufundować stypendia jego imienia. Towarzystwo Samorządowe pozytywnie odniosło się do
inicjatywy utworzenia tych stypendiów w ramach FSTS. Stypendia im. Czesława
Ćmielewskiego skierowane są dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kłodawie,
pochodzących z niezamożnych rodzin, a osiągających dobre wyniki w nauce. Środki
finansowe gromadzone na ten cel pochodzą od absolwentów tegoż liceum, darczyńców
z Kłodawy oraz FSTS.
W roku szkolnym 2014/2015 w ramach tego programu przyznane zostało jedno stypendium.
Dzięki naszemu uczestnictwu w Programie Równe Szanse, realizowanemu przez Fundację im.
Stefana Batorego, mamy również możliwość zgłaszania młodzieży do Stypendiów
Pomostowych. Młodzież, która otrzymywała stypendium z naszej organizacji ma
pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium. Program stypendiów pomostowych
administrowany jest przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) .Celem programu
jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast pokonania wyjątkowo trudnej dla niej bariery
związanej
z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie
stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich.
Wysokość rocznego stypendium to kwota 5 000 zł, wypłacana w 10 ratach miesięcznych po
500 zł. Stypendia są finansowane w 25% ze środków własnych Funduszu Stypendialnego
Towarzystwa Samorządowego i w 75% ze środków Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
(FEP).
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W bieżącym roku szkolnym przyznane zostało 54 stypendia dla uczniów szkół średnich, w tym
wspomniane wcześniej stypendium za szczególne osiągnięcia.
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W roku szkolnym 2014/2015 z programu stypendiów pomostowych skorzystało 7 osób –
dotychczasowych stypendystów TS.

Podział przyznanych stypendiów
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Łącznie przyznanych stypendiów na 2014/2015 rok

Dzięki pozyskanym funduszom przyznaliśmy 105 stypendiów:

105



53 stypendiów dla uczniów szkół średnich (wysokość jednego rocznego stypendium
to kwota 1 000,00 zł)



40 stypendiów dla uczniów gimnazjum (wysokość jednego rocznego stypendium to
kwota 600,00 - 1 000,00zł)



2 stypendiów dla studentów PWSZ w Koninie
stypendium to kwota 1800,00 zł)



7 stypendiów pomostowych (wysokość jednego rocznego stypendium to kwota 5
000,00zł)



1 stypendium za wybitne osiągnięcia - szkoła średnia (wysokość rocznego
stypendium to kwota 2 500,00 zł.)



2 stypendia dla studentek z Grodna studiujących medycynę w Warszawie (wysokość
rocznego stypendium to kwota 1 000,00 zł.) Stypendia finansowane są przez członków

(wysokość jednego rocznego

TS w Turku.

Podział wg szkół
Gimnazjum w Kawęczynie – 3
Gimnazjum w Kowalach Pańskich - 7
Gimnazjum w Malanowie – 8
Gimnazjum w Słodkowie – 11
I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie - 5
II Liceum im. K.K. Baczyńskiego w Koninie - 4
Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Kole - 1
Liceum Ogólnokształcące we Wrześni - 5
Warszawski Uniwersytet Medyczny (stypendystki z Grodna)– 2
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Brudzewie - 7
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie - 3
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 1
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie - 5
Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy - 2
Zespół Szkół Gimnazjalnych w Rysinach Kolonii - 4
Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie - 3
Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie - 3
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. T. Kościuszki w Turku - 5
Zespół Szkół Plastycznych w Kole - 1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - 1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie -1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie - 8
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich - 5
Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy -1
PWSZ w Koninie – 2
Stypendia pomostowe - 7
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SZKOŁA
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Liczby te pokazują jak duże jest zainteresowanie Funduszem i jak ogromna jest potrzeba jego
istnienia.
Przyznanie takiej ilości stypendiów nie byłoby możliwe gdyby nie DARCZYŃCY.
Fundusz Stypendialny jest pierwszą tego typu inicjatywą w regionie, jego działania zmierzają
do pobudzenia społecznej ofiarności. Fundusz nie mógłby funkcjonować bez zaangażowania
wielu podmiotów sektora publicznego i prywatnego, a także bez zaangażowania społecznego
osób z lokalnych środowisk. Zróżnicowanie udziałowców i ich duża liczba jest warunkiem
sukcesu i skali przedsięwzięcia, a także jego trwałości.
Na realizację programów stypendialnych w roku szkolnym 2014/2015 udało nam się
zgromadzić kwotę 132.250,00 tysięcy złotych.
a) w ramach akcji 1% - 13 000 zł.
b) Fundacje:


Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP), w ramach Programu
Stypendiów Pomostowych. Program jest administrowany przez FEP –
26 250,00 zł



Fundacja im. Stefana Batorego w ramach Programu Równe Szanse – Lokalne
Programy Stypendialne – 20 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów
dla uczniów szkół średnich,
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c) lokalny biznes i samorząd, wpłaty indywidualne – 73 000,00 zł
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Aby zachęcić naszych stypendystów do działań na rzecz naszej organizacji, zorganizowaliśmy
konkursy na projekt kartki bożonarodzeniowej oraz projekt plakatu promującego Akcję 1% .
Aby dotrzeć do jak największej ilości osób z informacją o możliwości wsparcia naszych
działań odpisem 1% podatku, zorganizowaliśmy akcję w CH FERIO gdzie można było za
darmo rozliczyć swój PIT w zamian za odpis 1%. W akcję zaangażowani zostali stypendyści,
którzy wręczali ulotki o Funduszu.
Pragniemy, aby stypendia Towarzystwa Samorządowego przyznawane były corocznie.
Dlatego cały czas poszukujemy nowych darczyńców, dzięki którym kolejni uzdolnieni
uczniowie będą mogli kontynuować naukę i rozwijać swoje zainteresowania. Całość funduszy
jakie udaje nam się pozyskać w całości przeznaczane są na wypłatę stypendiów dla młodzieży
najbardziej potrzebującej. Z naszych środków pokrywane są koszty związane z
prowadzeniem sekretariatu Funduszu, artykułów biurowych, wysyłek, dyplomów itp.

Serdecznie zapraszamy na nasza stronę internetową oraz konto za Facebooku

www.stypendia.ts.konin.pl
www.facebook.com/towarzystwo.samorzadowe

Zainteresowanych wsparciem naszego Programu zapraszamy do wpłat na konto:

Bank Pocztowy SA oddział w Koninie
16 1320 1016 2783 0783 2000 0002

Przekazać można również 1% podatku dochodowego

Wszystkim naszym dotychczasowym Darczyńcom serdecznie dziękujemy!
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oraz darowizny w wysokości do 6% dochodu
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