
REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO POWER4FUTURE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 17-26 LAT

(zwany dalej „Regulaminem”)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Stypendialny (zwany
dalej „Programem”) dla dzieci i młodzieży w wieku 17-26 lat i wykazujących potencjał
rozwojowy będących wychowankami rodzin zastępczych, domów dziecka, podopiecznymi
świetlic środowiskowych lub osobami usamodzielniającymi się (zwanych dalej
“Stypendystami”).

2. Organizatorem Programu jest Fundacja Formika Dzieciom z siedzibą w Brwinowie,
ul. Św. Jerzego 9, 05-808 Brwinów,  wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000509315, REGON:
147236480,  NIP: 5342496917 (zwana dalej „Fundacją”).

3. Program został stworzony z myślą o uczniach i studentach w wieku 17-26 lat z:
a. rodzin zastępczych,
b. domów dziecka,
c. świetlic środowiskowych,
d. podopiecznych w procesie usamodzielniania się.

4. Celem Programu jest umożliwienie Stypendystom rozwoju kluczowych kompetencji
społeczno-menedżerskich, dzięki którym zyskają pewność siebie i motywację do
podejmowania najważniejszych decyzji w życiu.

II. ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM

1. Warunki przyznawania stypendium
1.1. Stypendia (udział w Programie), fundowane w ramach Programu, są przyznawane
przez Komisję Stypendialną, która zostanie powołana przez Zarząd Fundacji.
1.2. Stypendia, o których mowa w pkt.1.1. są przyznawane przez Komisję Stypendialną
maksymalnie dwudziestu młodym osobom w wieku 17-26 lat, które spełniają wszystkie
poniższe wymagania:

a. ukończyli proces rekrutacji do Programu spełniając wszystkie wymagane kryteria
b. brali aktywny udział we wszystkich etapach programu (I. Diagnoza potencjału, II.

Grupowe warsztaty, III. Mentoring indywidualny.)
c. posiadają Indywidualny Plan Rozwoju uzgodniony z Mentorem, na podstawie którego

przyznawane jest Stypendium

2. Procedura rekrutacji
2.1. Warunkiem udziału w procesie rekrutacji w ramach Programu jest wypełnienie i
przesłanie drogą elektroniczną:



a. Formularz zgłoszenia online dostępnego na stronie www.formikadzieciom.org.pl (zakładka
“O Fundacji” >>> "Power4Future") (Załącznik nr 1),
b. 1-2 minutowego filmu video prezentującego Kandydata na Stypendystę wg przykładowych
pytań zawartych w formularzu zgłoszenia
c. Oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
formularzu zgłoszenia,
2.2. Wypełnione dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1., Kandydat do Programu
stypendialnego przekazuje najpóźniej do 10.10.2022 r. na adres poczty elektronicznej
Fundacji:  formikadzieciom@gmail.com
2.3. Dokumenty złożone po 10.10.2022 r. oraz dokumenty niekompletne nie będą
rozpatrywane, a także dokumenty złożone w inny sposób niż określony w regulaminie.
2.4. Złożenie dokumentów wymienionych w pkt 2.1. jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
2.5. Zgłoszenie małoletniego wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego (Załącznik nr 2)

3. Ogłoszenie wyników rekrutacji
3.1. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Stypendialna.
3.2. Informacja o udziale w zakwalifikowaniu się do udziału w Programie zawierająca dane
Stypendystów zostaną podana do wiadomości Stypendystów bezpośrednio lub w przypadku
osób małoletnich poprzez rodzica lub opiekuna prawnego, za pomocą poczty elektronicznej
do dnia 20.10.2022.

4. Zasady udziału w Programie
4.1. Stypendium będzie przyznawane w formie sfinansowania Indywidualnego Programu
Rozwojowego Stypendysty, uzgodnionego z mentorem.
4.2. Fundacja nie przekazuje stypendium w formie pieniężnej na konto Stypendysty.
4.3. Warunkiem realizacji przyznanych stypendiów jest udział Stypendysty we wszystkich
trzech etapach programu (I. Diagnoza potencjału, II. Grupowe warsztaty, III. Mentoring
indywidualny).
4.4. Fundacja podpisze ze Stypendystą porozumienie, w którym określi zobowiązania stron
(Załącznik nr 3)

5. Postanowienia końcowe
5.1. Decyzja podjęta przez Komisję Stypendialną jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
5.2. Obsługę administracyjną Komisji Stypendialnej zapewnia Fundacja.
5.3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Fundacji
5.4. Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1: Formularz Zgłoszenia (dostępny pod linkiem:
https://forms.gle/nZfn1YooTub2ojU19)
Załącznik nr 2: Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo
dziecka/podopiecznego w programie
Załącznik nr 3: Porozumienie w ramach Programu „Power4Future”

https://forms.gle/nZfn1YooTub2ojU19

