
 

 

 

 

 

 

Fundacja Pokolenia z dumą ogłasza kolejny Alarm Stypendialny! Czekamy  

na wnioski od uzdolnionej młodzieŜy, która ma pomysł na siebie! W tym roku do dwóch 

stałych Programów Stypendialnych: Agrafki i Agrafki Agory: Funduszu Stypendialnego 

Fundacji Pokolenia, dołączył kolejny: Stypendia Pomostowe! 

 

By zorientować się do kogo są skierowane i jakie terminy składania wniosków obowiązują – 

wystarczy zerknąć na poniŜszą tabelę.   

 

 
 

Zachęcamy do bliŜszego zapoznania się z Programami! 

 

AGRAFKA  - czekamy na nominacje od młodzieŜy zamieszkującej powiaty tczewski 

 i nowodworski. Do zdobycia jest roczne wsparcie w łącznej kwocie: 3000 złotych. 

To program stypendialny uruchomiony przez Akademię Rozwoju  Filantropii 

 w Polsce, Fundację Agory i Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich. Realizowany we 

współpracy z partnerskimi organizacjami lokalnymi - w powiecie tczewskim i nowodworskim 

działania te prowadzi Fundacja Pokolenia. 

Agrafka Agory - Nabór do Funduszu Stypendialnego Fundacji Pokolenia trwa  

do 18 września! Jest to moŜliwość uzyskania finansowego wsparcia w wysokości 3420 

złotych! 

O udział w Programie Stypendialnym mogą ubiegać się zarówno osoby, które  

juŜ studiują jak i te rozpoczynające studia w październiku 2014. Fundusz skierowany jest do 

osób, które oprócz dobrych wyników w nauce mają określoną wizję rozwoju osobistego oraz 

działają społecznie. 



Fundusz powstał z darowizn darczyńców Fundacji Pokolenia, m.in. odpisów  

1% podatku. Finansowo wspiera go „Agrafka Agory” - partnerski program Fundacji Agory i 

Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.  

Stypendia Pomostowe - Studenci i Studentki pierwszego roku mogą ubiegać się  

o wsparcie w łącznej kwocie aŜ 5 000 złotych!  

O stypendia na pierwszy rok studiów mogą się ubiegać się maturzyści, którzy zostali przyjęci 

na stacjonarne studia magisterskie, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym, 

pochodzący ze wsi i małych miast do 20 tys. mieszkańców,  

z rodzin o niskich dochodach, osiągający dobre wyniki w nauce. 

Więcej na temat wszystkich Programów na www.fundacjapokolenia.pl  

Zachęcamy do kontaktu:  

 

Fundacja Pokolenia 

Ul. Obrońców Westerplatte 6 

83-110 Tczew 

Tel.: 58 352 45 46 

Adres e-mail: stypendium@fundacjapokolenia.pl  

 

 

  


