
REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
FUNDACJI "OGRÓD MARZEŃ" I PRZYZNAWANIA POMOCY

STYPENDIALNEJ W RAMACH
PROGRAMU "KUŹNIA MŁODYCH TALENTÓW"

PREAMBUŁA
Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Funduszu Stypendialnego Fundacji "Ogród 
Marzeń" w ramach programu "Kuźnia Młodych Talentów". Celem Programu jest finansowa
pomoc uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniom szkół gimnazjalnych i ponad 
-gimnazjalnych znajdujących się na terenie Ziemi Jarocińskiej, tj na terenie gmin: Jarocin, Kotlin, 
Jaraczewo, Żerków, Nowe Miasto. 
Pomoc w formie stypendiów skierowana jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII), 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz wyróżnia-
jących się dodatkowymi osiągnięciami w szkole, a także do uczniów szkół podstawowych (klasy 
VII i VIII), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych artystycznie i spełniających 
warunki w zakresie dochodów w rodzinie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. W ramach struktury organizacyjnej Fundacji "Ogród Marzeń" tworzy się wydzielony, celowy 
fundusz o nazwie Fundusz Stypendialny Fundacji "Ogród Marzeń" Program "Kuźnia Młodych 
Talentów".
1.2. Fundusz administrowany jest przez Zarząd Fundacji.
1.3. Zarząd Fundacji powołuje Komisję Kwalifikacyjną Funduszu zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu. W skład Komisji wchodzi od 3 do 7 członków powołanych przez Zarząd 
Fundacji.
1.4. W skład komisji mogą wchodzić: specjaliści i autorytety w dziedzinach objętych programem 
stypendialnym, przedstawiciele firm, samorządów i innych organizacji lub instytucji, które 
wspierają finansowo Fundusz, nauczyciele, lokalni liderzy społeczni, jeden z członków Zarządu 
Fundacji .
1.5. Komisja Kwalifikacyjna działa w oparciu o "Regulamin Funduszu Stypendialnego Fundacji 
"Ogród Marzeń" i przyznawania pomocy stypendialnej w ramach programu "Kuźnia Młodych 
Talentów".
1.6. Nadzór nad funkcjonowaniem Funduszu sprawuje Zarząd Fundacji.
1.7. Do obowiązków Zarządu należy:
1.7.1. Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu.
1.7.2. Nadzór i monitorowanie wyników działalności Funduszu.
1.7.3. Zatwierdzanie dokumentów regulujących funkcjonowanie Funduszu.
1.8. Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej zwołuje Prezes Fundacji "Ogród Marzeń".
1.9. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 
członków.
1.10. Komisja dokonuje oceny wniosków o pomoc, posiadając prawo ich akceptowania lub 
odrzucenia. W przypadku uchwały akceptującej udzielenie pomocy, wykonanie decyzji należy do 
kompetencji Prezesa Fundacji.
1.11. Fundacja może - ale nie musi - otwierać rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do
dokonywania operacji finansowych Funduszu. Fundacja musi jednak wydzielić księgowo pieniądze
z Funduszu.

2. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z POMOCY FUNDUSZU                
W ZAKRESIE STYPENDIÓW INDYWIDUALNYCH.
2.1. Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach
- Kategoria I - uczniowie szkół podstawowych (klasy VII i VIII), szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, spełniający warunki w zakresie dochodów 



w rodzinie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wyróżniający się dodatkowymi
osiągnięciami w szkole,
- Kategoria II - uczniowie szkół podstawowych (klasy VII i VIII), szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych uzdolnieni artystycznie, czyli cechujący się wybitnymi zdolnościami w jednej           
z dziedzin: plastyka, muzyka, śpiew, recytacja, taniec itp.
2.2. Z Funduszu Stypendialnego w Kategorii I mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych 
(klasy VII i VIII), szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy spełniają łącznie poniższe 
warunki:
2.2.1. Osiągną średnią ocen na świadectwie co najmniej: 4,5 w szkole podstawowej (uczniowie klas
VII i VIII) 4,5 w szkole gimnazjalnej lub 4,3 w szkole ponadgimnazjalnej.
2.2.2. Są finalistami olimpiad lub mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w innych 
dziedzinach.
2.2.3. Znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (dochód netto przypadający na członka
rodziny nie może przekroczyć 800,00 zł netto).
2.2.4. Uczestniczą aktywnie w życiu społecznym szkoły lub swojego środowiska.
2.2.5 Złożą w terminie do 6 października każdego roku, w siedzibie Fundacji "Ogród Marzeń"
kompletnie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami.
2.3. Z Funduszu Stypendialnego w Kategorii II mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych
(klasy VII i VIII), szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy spełniają łącznie poniższe
warunki:
2.3.1. Osiągają dobre wyniki w nauce (średnia ocen na świadectwie 4.0, dopuszczalne wyjątki).
2.3.2. Pobierają naukę w kierunku artystycznym, poświadczoną opinią opiekuna artystycznego.
2.3.3. Posiadają ocenę bardzo dobrą lub celującą z przedmiotów artystycznych (w przypadku 
uczniów szkół o profilu artystycznym).
2.3.4. Cechują się wybitnymi zdolnościami w jednej z dziedzin: plastyka, muzyka, śpiew,
recytacja, taniec itp.
2.3.5 Są finalistami konkursów przedmiotowych lub mają udokumentowane szczególne
osiągnięcia w jednej z ww. dziedzin, ewentualnie przedstawią pozytywną opinię specjalisty w danej
dziedzinie.
2.3.6 Aktywnie uczestniczą w zajęciach pozaszkolnych związanych z rozwojem ich talentu.
2.3.7. Pochodzą z rodzin niezamożnych (średnia dochodu na osobę w rodzinie max. 1.200
netto zł).
2.4. W programie nie mogą uczestniczyć:
2.4.1. Dzieci pracowników Fundacji.
2.4.2. Dzieci członków Zarządu Fundacji, Rady Fundacji i Komisji Kwalifikacyjnej działających
przy Fundacji.
2.5. Członek Komisji Kwalifikacyjnej pozostający z kandydatem w stosunkach, które mogą budzić 
wątpliwości co do bezstronności członka Komisji, na czas rozpatrywania tego kandydata nie bierze 
udziału w głosowaniu lub opuszcza salę narad.

3. WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FUNDUSZU.
3.1. Wnioski o udzielenie pomocy kierowane są do Fundacji "Ogród Marzeń", 63-200 Jarocin,
ul. Kasprzaka 1a.
3.2. Pracownik lub wolontariusz Fundacji przyjmuje i rejestruje wnioski, a także weryfikuje je
pod kątem spełnienia wymogów określonych w punkcie 2.2. i 2.3. 
3.3. Stypendia przyznawane są na podstawie dokumentów złożonych zgodnie z regulaminem
Funduszu Stypendialnego, których wykaz znajduje się w siedzibie Fundacji oraz na stronie
internetowej.
3.4. Wnioski muszą być wypełnione i podpisane przez osoby wskazane we wniosku (rodzic,
opiekun prawny, nauczyciel, opiekun artystyczny lub uczeń), zwane dalej Wnioskodawcami.
3.5. Do wniosków o przyznanie stypendium należy dołączyć następujące dokumenty:
- kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego potwierdzona przez szkołę za zgodność z oryginałem



- potwierdzenie osiągnięć - udział w olimpiadach, konkursach, wystawach, koncertach, zawodach,
- dyplomy, wyróżnienia, nagrody - kserokopie, dokumentacja fotograficzna (forma „papierowa” lub
elektroniczna na płycie CD),
- opinia specjalisty z dziedziny, w której utalentowany jest Kandydat (nauczyciela lub opiekuna
artystycznego) - dotyczy tylko stypendystów z Kategorii II,
- dokumentacja działalności Kandydata (w przypadku uzdolnień plastycznych: min. 3 prace,           
w przypadku uzdolnień wokalnych i muzycznych, recytatorskich czy tanecznych – nagranie) - 
dotyczy tylko stypendystów z Kategorii II,
- oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych o sytuacji materialnej.
3.6. Termin nadsyłania wniosków upływa 6 października każdego roku.
3.7. Fundacja nie odsyła wniosków ani materiałów do nich załączonych.
3.8. Wnioski nadesłane po terminie, niewłaściwie wypełnione lub niekompletne nie będą
rozpatrywane przez Komisję Kwalifikacyjną.
3.9. Komisja Kwalifikacyjna podejmuje decyzje o przyznaniu stypendiów, kierując się
kryteriami określonymi w Załączniku nr 1.
3.10. Wnioskodawca lub kandydat na stypendystę może zostać poproszony przez Komisję
Kwalifikacyjną o dostarczenie dodatkowych niezbędnych dokumentów lub zaprezentowanie
uzdolnień Kandydata przed Komisją Kwalifikacyjną.
3.11. Komisja Kwalifikacyjna dokona oceny punktowej na podstawie złożonych przez osoby
ubiegające się o stypendia aplikacji, dokumentów uzupełniających oraz ewentualnie wywiadów       
z zainteresowanymi.
3.12. Stypendium przyznawane jest każdorazowo na rok szkolny, tj. na 10 miesięcy.
3.13. Decyzje Komisji i Zarządu Fundacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3.14. O decyzji o przyznaniu stypendium, ubiegający się zostaną poinformowani mailowo lub
telefonicznie w terminie 30 dni od daty zakończenia przyjmowania wniosków.
3.15. Lista stypendystów na dany rok szkolny będzie ogłoszona na stronie internetowej Fundacji
www.ogrodmarzen.org

4. WARUNKI WYPŁACANIA STYPENDIUM
Szczegółowe warunki wypłaty środków finansowych określa Umowa Stypendialna zawarta między
Fundacją "Ogród Marzeń" a przedstawicielem Stypendysty (w przypadku osób niepełnoletnich -
rodzic, opiekun prawny) lub Stypendystą (w przypadku osób pełnoletnich).

5. PRAWA I OBOWIĄZKI STYPENDYSTY
5.1.Osoba, która otrzyma stypendium, ma obowiązek zostać wolontariuszem Fundacji i brać  
czynny udział w przedsięwzięciach prowadzonych prze Fundację "Ogród Marzeń"
5.2. Stypendium może być cofnięte lub wstrzymane przez Zarząd jeśli zostanie stwierdzone, że
stypendysta nie wywiązuje się z umowy lub łamie zasady określone w regulaminach Fundacji
lub szkoły, do której uczęszcza.
5.3. Stypendysta Fundacji "Ogród Marzeń" jest zobowiązany do stałej i systematycznej pracy
nad rozwojem swojego talentu.
5.4. Stypendysta lub Wnioskodawca wyraża w imieniu Stypendysty oraz swoim, pisemną zgodę
na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Fundację "Ogród Marzeń" w celach 
rekrutacyjnych i promocyjnych Programu "Kuźnia Młodych Talentów" oraz wykorzystanie
wizerunku stypendysty do promocji tego programu.
5.5. Stypendysta zobowiązany jest do reprezentowania i wspierania swoim talentem przedsięwzięć 
inicjowanych przez Fundację "Ogród Marzeń" (koncerty, wystawy, plenery, itp.)
5.6. Stypendysta - przez cały okres pobierania stypendium - jest zobowiązany do promowania na 
zewnątrz działalności Fundacji "Ogród Marzeń", jak również do informowania o pomocy 
otrzymywanej w ramach Programu "Kuźnia Talentów", np. poprzez informację przekazywaną         
w folderach, notkach biograficznych, artykułach prasowych, itp.
5.7 Stypendysta ma prawo zrezygnować z pobieranego stypendium, co wymaga formy pisemnej.

http://www.ogrodmarzen.org/


6. BUDŻET FUNDUSZU
6.1. Kapitał Funduszu tworzony jest z wpłat i darowizn wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne,
krajowe i zagraniczne, instytucje krajowe i zagraniczne, organy administracji państwowej i samo-
rządowej, z oprocentowania depozytów bankowych, zbiórek publicznych oraz dochodów z działal-
ności gospodarczej i dotacji z innych organizacji pozarządowych.
6.2. Przychody z oprocentowania depozytów bankowych Funduszu przeznaczone są na uzupełnia-
nie kapitału Funduszu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Fundacja "Ogród Marzeń" zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłat przyznanego
stypendium w przypadkach, gdy:
- wnioskodawca poświadczył nieprawdę we wniosku stypendialnym lub załącznikach,
- stypendysta zaprzestał edukacji artystycznej, nie wypełnia obowiązków zawartych
w umowie stypendialnej.
7.2. Regulamin Programu Stypendialnego Fundacji "Ogród Marzeń" w Jarocinie otrzymuje każda
ze stron.



REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
FUNDACJI „OGRÓD MARZEŃ” I PRZYZNAWANIA POMOCY 

STYPENDIALNEJ W RAMACH
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Załącznik nr 1  

Kryteria oceny Punkty
Wyniki w nauce 40
Aktywność społeczna w tym działalność
na rzecz Fundacji Ogród Marzeń

10

Sytuacja materialna 30
Szczególne osiągnięcia
Bardzo trudna sytuacja rodzinna

20

RAZEM 100

Kwota netto przypadająca na członka rodziny
Kwota Punkty
0 - 300 zł
301 - 400 zł
401 - 500 zł
501 - 600 zł
601 - 700 zł
701 - 800 zł
powyżej 801 zł

30
25
20
15
10
5
0

Średnia ocen Punkty
4,50 - 4,65
4,66 - 4,80
4,81 - 4,95
4,96 - 5,10
5,11 - 5,25
5,26 - 5,40
5,41 - 5,55
powyżej 5,55

5
10
15
20
25
30
35
40

Średnia ocen Punkty
4,20 - 4,30
4,31 - 4,50
4,51 - 4,55
4,56 - 5,00
5,01 - 5,10
5,11 - 5,20
5,21 - 5,50
powyżej 5,51

5
10
15
20
25
30
35
40
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