Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Funduszu Stypendialnego Talenty
projektu Fundacji Pro Akademika
w roku 2012

I. Fundusz Stypendialny Talenty działa w ramach Fundacji Pro Akademika i stanowi
realizację celów statutowych Fundacji.
II. adres: Fundusz Stypendialny Talenty
ul. gen.Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań
www.fundusz-talenty.pl
III. Cele Statutowe Fundacji Pro Akademika:
1. Wspieranie rozwoju badań naukowych w zakresie nauk społecznych i prawnych
2. Promowanie kultury i sztuki
3. Wspieranie utalentowanych dzieci i młodzieży
4. Popieranie rozwoju społeczeństwa w zakresie kulturalnym, naukowym, oświatowym
oraz jej upowszechnianie a także ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa do
kultury i sztuki
5. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób
mających do niej utrudniony dostęp oraz osób szczególnie uzdolnionych,
6.Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej.
Zgodnie ze statutem Fundacja realizuje założone cele poprzez:
1. niesienie pomocy finansowej dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej poprzez udzielanie stypendiów;
2. zakup niezbędnych pomocy naukowych dla szczególnie uzdolnionej młodzieży
3. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność

naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna;
4. organizowanie i finansowanie cyklicznych zajęć, warsztatów dla młodzieży i dzieci,
seniorów i rodzin;
5. organizowanie konkursów i olimpiad tematycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu
wiedzy o kulturze i sztuce
6. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi
w kraju i za granicą w zakresie wymienionym w celach działalności Fundacji;
7. zapisywanie i archiwizowanie wydarzeń kulturalnych na nośnikach audio-wideo;
8. tworzenie archiwum dokumentującego twórczość artystyczną i kulturalną związaną
z funkcjonowaniem fundacji;
9. organizowanie akcji charytatywnych;
10. występowanie do organów samorządowych i instytucji państwowych o finansowanie
przedsięwzięć zgodnych z celami Fundacji.

III. Działania Funduszu Stypendialnego Talenty w 2012 roku
Misją Funduszu Stypendialnego Talenty jest stworzenie młodym ludziom takich
warunków do nauki, by okoliczności życiowe nie stanowiły bariery dla rozwoju ich talentów.
Fundacja udziela pomocy uczniom i studentom z całej Polski, najczęściej z małych
miast i wsi. Pomoc Funduszu polega na wypłacie comiesięcznego stypendium, a także na
organizacji warsztatów edukacyjnych i rozwojowych, staży i specjalistycznych konsultacji.
Fundusz może udzielać wsparcia rzeczowego w postaci zakupu komputerów, książek,
instrumentów muzycznych i pomocy naukowych. Organizowane warsztaty edukacyjne i
rozwojowe są bardzo ważnym elementem działalności Funduszu, pozwalają one
stypendystom Fundacji nabyć kompetencje, których nie dają szkoły czy uczelnie. Służą
one także integracji wszystkich stypendystów Funduszu.
W 2012 roku z pomocy Funduszu Stypendialnego Talenty skorzystało 50 osóbuzdolnionych uczniów gimnazjów, liceów i studentów pochodzących z całej Polski.


Stypendyści Funduszu otrzymywali comiesięczne stypendia finansowe w wysokości
od 200 zł do 400 zł miesięcznie. Decyzja o przyznaniu stypendiów uzależniona jest
od wyników w nauce, osiągnięć naukowych, sytuacji majątkowej i rodzinnej oraz
aktywności społecznej społecznej kandydata na stypendystę. Szczegółowe kryteria
i zasady przydzielania stypendiów określone są w regulaminie Funduszu
Stypendialnego Talenty opublikowanym na stronie www. fundusz-talenty.pl.

Kwota wypłaconych stypendiów w 2012 roku wyniosła: 139 170 zł


W sierpniu i grudniu 2012 roku zorganizowano warsztaty rozwojowe i edukacyjne
do udziału, w których zaproszeni zostali wszyscy stypendyści Fundacji.

Odbyły się one w dniach:
- 25 do 31 sierpnia 2012 r. w Puszczykowie oraz w Poznaniu
- 14 do 16 grudnia 2012 r. w Poznaniu.


Tematyka zorganizowanych warsztatów pozwoliła na poszerzenie wiadomości
stypendystów z zakresu wiedzy o sztuce współczesnej (malarstwo, film, fotografia),
rozwoju i analizy kompetencji własnych oraz sposobu radzenia sobie ze stresem.
Zorganizowane warsztaty teatralne połączone były z wystawieniem minietiudy na
scenie Teatru Nowego w Poznaniu.



Zorganizowano także wizytę studyjna w School of Form – międzynarodowej szkole
projektowania w Poznaniu. Pozwoliła ona stypendystom Funduszu na zapoznanie
się z ofertą edukacyjną tej uczelni oraz zapoznanie z nowym systemem kształcenia
łączącym w sobie elementy edukacji projektowej i humanistycznej.



dla pełnoletnich stypendystów Fundacji zorganizowano wizytę i zwiedzanie Browaru
Lech



W trakcie warsztatów zorganizowano także spotkania i konsultacje z
przedstawicielami biznesu, prawnikami, przedstawicielami kadry zarządzającej
banków. Poświęcone były w szczególności sytuacji młodych na rynku pracy.
Omawiano perspektywy i możliwości zatrudnia absolwentów uczelni kończących
studia, możliwości organizacji staży i udziału w we wspólnych projektach o
charakterze edukacyjnym.



30 sierpnia 2012 roku odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów połączona z
koncertem muzyki barokowej w wykonaniu stypendystek Funduszu.

Uroczystość odbyła się w Concordia Design w Poznaniu. Była to też okazja do zapoznania
się z działalnością centrum designu, innowacji i kreatywności.


W grudniu 2012 roku zorganizowano Panel Absolwenci – Stypendystom, w którym
wzięli udział stypendyści i absolwenci Funduszu Stypendialnego Talenty. Celem
Panelu jest między innymi utrzymywanie kontaktu pomiędzy wszystkimi osobami
które były stypendystami Funduszu oraz umożliwienie wymiany doświadczeń
pomiędzy aktualnymi stypendystami Funduszu a byłymi wychowankami Fundacji,
którzy rozpoczęli już pracę zawodową.

Koszt organizacji warsztatów dla stypendystów fundacji w 2012 r. wyniósł 41 620 zł
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