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Wstęp 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej powstało w 2015 roku  

z inicjatywy mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz jednostek samorządu 

terytorialnego. Działa na terenie gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskim, takich jak: Debrzno, 

Człuchów (gmina), Człuchów (miasto), Rzeczenica, Czarne, Przechlewo, Koczała, co oznacza, że 

swoim zasięgiem obejmuje cały powiat człuchowski (woj. pomorskie). W skład członków 

stowarzyszenia wchodzą przedstawiciele z każdego sektora.  Od 2015 r. wdraża na ww. obszarze lokalną 

strategię rozwoju udzielając wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2014-2020 samorządom, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, mieszkańcom. 

Siedziba 

stowarzyszenia  
ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno 

e-mail biuro@lgdzc.pl 

telefon 59 83 35 930/tel. kom. 881 918 121 

strona internetowa www.lgdzc.pl 

 @lgdziemiczluchowskiej 

 lgdziemiczluchowskiej 

 

Program stypendialny został opracowany zgodnie z §7, ust. 1, lit. s oraz ust. 3, lit. f Statutu 

Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej w celu złożenia oferty współpracy w konkursie Dyplom  

z Marzeń w ramach Programu Stypendia Pomostowe realizowanego przez Fundację Edukacyjną 

Przedsiębiorczości przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Fundacją 

Wspomagania Wsi. 

Przygotowując się do uruchomienia programów stypendialnych dla społeczności lokalnej 

przeprowadziliśmy badania własne wśród społeczności lokalnej, szkół, samorządów, przedsiębiorców 

działających na terenie powiatu człuchowskiego. Z przeprowadzonych rozmów, spotkań, wywiadów 

bezpośrednio wynika, że jest duża potrzeba wsparcia dzieci i młodzieży w procesie edukacji na każdym 

szczeblu. A przede wszystkim taką potrzebę bardzo mocno widać wśród maturzystów, którzy rozważają 

dalszą naukę na studiach wyższych. Specyfika obszaru miast i wsi w powiecie człuchowskim, terenów 

po PGR-owskich, duża odległość od aglomeracji miejskich, w których znajdują się renomowane 

uczelnie często jest powodem rezygnacji z marzeń o dalszej edukacji i rozwoju, mimo dobrych wyników 

w nauce. Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie podjął decyzję o uruchomieniu programów 

stypendialnych typu mieszanego.  

Chcemy być, jako organizacja pozarządowa działająca na terenie powiatu człuchowskiego, 

łącznikiem w procesie edukacji i możliwości dalszego kształcenia młodego pokolenia. Stypendium daje 

szansę uzdolnionej młodzieży z tych środowisk, przekroczenia często najważniejszego progu w ich 

życiu, czyli podjęciu decyzji o rozpoczęciu studiów. Decyzji, która będzie miała wpływ na całe ich 

dalsze życie zawodowe, społeczne i osobiste. 

Program stypendialny 

Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej 
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Stypendia pomostowe 

Cel. 

Główny cel programu stypendialnego LGD Ziemi Człuchowskiej: 

„Zbudowanie stabilnego i długoterminowego wsparcia procesu edukacji i rozwoju uzdolnionej 

młodzieży oraz dzieci z terenu powiatu człuchowskiego”. 

Program stypendialny określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów 

pomostowych przyznawanych w ramach Programu Stypendiów Pomostowych przez Fundację 

Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) realizowanego z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności 

(PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP), Fundacją Wspomagania Wsi (FWW) i koalicją 

pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, w tym wyłonionych do udziału  

w Programie poprzez udział w konkursie Dyplom z Marzeń oraz innymi NGO prowadzącymi programy 

stypendialne dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych. 

Środki finansowe na realizację Programu Stypendiów Pomostowych 

Opis sposobu pozyskania środków na realizację Programu Stypendiów Pomostowych: 

a) Udział w programach stypendialnych; 

b) Składki członkowskie; 

c) Darowizny. 

   

1. Udział w konkursie Dyplom z Marzeń i pozyskanie środków finansowych dla stypendystów 

przyznawanych w ramach Programu Stypendiów Pomostowych przez Fundację Edukacja 

Przedsiębiorczości, realizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Narodowy 

Bank Polski, Fundację Wspomagania Wsi. 

2. Wystąpienie o dofinansowanie 16% stypendiów ze środków Fundacji Wspomagania Wsi, a tym 

samym współfinansowania 9% kosztów stypendiów, albo  

3. Zagwarantowanie współfinansowania 25% kosztu stypendium w przypadku nie otrzymania 

dofinansowania z Fundacji Wspomagania Wsi. 

Pozyskane środki finansowe, które zasilą program będą pochodziły m.in. od samorządów, które są 

członkami Stowarzyszenia i zadeklarowały swój udział w programie: 

1. Miasto i Gmina Debrzno, 

2. Gmina Człuchów, 

3. Miasto Człuchów, 

4. Miasto i Gmina Czarne, 

5. Gmina Przechlewo, 

6. Gmina Rzeczenica, 

7. Gmina Koczała. 

Dodatkowo, LGD Ziemi Człuchowskiej dzięki platformie donacyjnej faniMani, przekaże zebrane 

środki finansowe z darowizn od firm, na prowadzony program stypendialny dla młodzieży 

uczęszczającej do liceów i techników.   

Adresaci programów stypendialnych 

Program stypendialny LGD Ziemi Człuchowskiej adresowany jest do maturzystów, absolwentów 

liceów i techników zameldowanych na terenie działania LGD Ziemi Człuchowskiej i uczęszczających 

do placówek oświatowych działających w szczególności na terenie powiatu człuchowskiego i nie tylko: 

o Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem 
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o Zespół Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie 

o Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie 

o Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 

o Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie 

o Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 

o Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Człuchowie  

i którzy ukończyli szkołę w 2021 roku i chcą kontynuować naukę na dziennych studiach I stopnia lub 

jednolitych studiach magisterskich.  

Adresatami Programu stypendialnego LGD Ziemi Człuchowskiej  jest młodzież zamieszkująca obszary 

wiejskie do 20 tys. mieszkańców.  

Kryteria wyłaniania kandydatów 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów i techników, 

którzy ukończyli szkołę w 2021 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:  

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,  

b) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XX edycji Programu, 

c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone 

zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia 

Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, 

d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej 

się nie jest wyższy niż 1 960,00 zł brutto wyliczony z czerwca 2021 r. Jeśli członkiem 

rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą 

niepełnosprawnością 

e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia 

liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu. 

f) Adresatami programu stypendialnego stypendiów pomostowych są maturzyści, absolwenci 

liceów i techników na stałe zamieszkujący gminy z terenu powiatu człuchowskiego 

uczęszczający do liceów i techników działających na terenie powiatu człuchowskiego i 

powiatów ościennych.  

2. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów 

na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o 

niższych dochodach w rodzinie. Zasady te mają zastosowanie tak w przypadku przyznawania 

stypendiów bez podziału kandydatów na dwie grupy, jak i ramach podziału kandydatów na dwie 

grupy. 
 

Dodatkowe kryteria wyłaniania kandydatów 

 Poza kryteriami określonymi w Regulaminie Programu Stypendiów Pomostowych 

dodatkowymi kryteriami wyłaniania kandydatów będą: 

a) Udział w samorządzie lokalnym. 

b) Udział w radach młodzieżowych. 

c) Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu człuchowskiego. 

d) Udział w projektach realizowanych w ramach Programu Działaj Lokalnie, Akumulator 

Społeczny. 

e) Angażowanie się w prace na rzecz społeczności lokalnej poprzez udział np. w budżecie 

obywatelskim. 

Kandydat z danej gminy, który będzie spełniał co najmniej jedno z wymienionych dodatkowych 

kryteriów będzie miał pierwszeństwo przy ubieganiu się o rekomendację.  

Sposób weryfikacji dodatkowych kryteriów: 

https://bip.powiatczluchowski.org.pl/artykul/zespol-szkol-technicznych-im-jozefa-szymczaka-w-czluchowie
https://bip.powiatczluchowski.org.pl/artykul/liceum-ogolnoksztalcace-im-stefana-czarnieckiego-w-czluchowie
https://bip.powiatczluchowski.org.pl/artykul/zespol-szkol-agrobiznesu-w-czluchowie
https://bip.powiatczluchowski.org.pl/artykul/centrum-ksztalcenia-ustawicznego-w-czluchowie
http://www.stypendia-pomostowe.pl/
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a) Oświadczenie kandydata o spełnieniu dodatkowych kryteriów. 

b) Opinia prezesa, wójta, burmistrza, lokalnego lidera, sołtysa, itp. o zaangażowaniu kandydata w 

życie lokalne. 

Kandydaci przesyłają wniosek oraz dokumenty niezbędne do udzielenia rekomendacji, która 

przyznawana jest na posiedzeniu Lokalnej Komisji Stypendialnej, w terminie pozwalającej kandydatom 

zalogować się i wypełnić wniosek on-line oraz przesłać w formie skanu/ zdjęcia niezbędne załączniki: 

• Świadectw: dojrzałości i ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (liceum, technikum), 

• dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (dyplomy, podziękowania, itp.), 

• oświadczenie o źródłach dochodów w rodzinie wraz w zaświadczeniami o dochodach za 

czerwiec 2021 r., 

• zaświadczenie o przyjęciu na studia, 

• dokument potwierdzający zameldowanie (np. dowód osobisty). 

Dodatkowe załączniki, potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów: 

• Oświadczenie kandydata o zaangażowaniu na rzecz społeczności lokalnej, 

• Opinia lokalnych liderów, samorządowców, sołtysów, prezesów ngo na temat zaangażowania 

kandydata w działania na rzecz lokalnej społeczności.  

Do dnia 23.08.2021 r. wszyscy kandydaci składają dokumenty niezbędne (wydrukowany z systemu 

wniosek z odpowiednimi załącznikami) do udziału w Programie w siedzibie Stowarzyszenia LGD 

Ziemi Człuchowskiej (ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno w godzinach pracy stowarzyszenia (pn. 8.00-

16.30, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 7.00-14.30). 

Weryfikacja złożonych dokumentów wraz z rekomendacją Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej 

i protokołem z posiedzenia Lokalnej Komisji Stypendialnej zajmie się Fundacja Edukacyjna 

Przedsiębiorczości (FEP). 

Do 10.10.2021 nastąpi ogłoszenie listy stypendystów zakwalifikowanych z powiatu człuchowskiego 

przez FEP. 

Po ogłoszeniu listy stypendystów Zarząd Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej zorganizuje 

uroczyste spotkanie z laureatami Programu oraz z Lokalną Komisją Stypendialną wręczając listy 

gratulacyjne oraz drobne upominki.  

Relacja ze spotkania wraz z listą stypendystów z powiatu człuchowskiego zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej LGD Ziemi Człuchowskiej. Powiadomione zostaną również lokalne media.   

Na przełomie października/ listopada br. w ramach Programu stypendialnego stypendyści LGD Ziemi 

Człuchowskiej będą mieli okazję poznać innych ciekawych uczestników programu, wymienić się 

doświadczeniami, zainteresowaniami, wiedzą na dorocznym spotkaniu inaugurującym XX edycję 

Programu Stypendiów Pomostowych. Będzie to niepowtarzalna okazja do sieciowania i budowania 

współpracy.  

Sposoby dodarcia do kandydatów 

Promocja programu stypendialnego oraz sposób dotarcia do kandydatów. 

1. Ogłoszenie, wniosek aplikacyjny oraz niezbędne informację i załączniki zostaną umieszczone 

na stronie Stowarzyszenia www.lgdzc.pl oraz na stronach gmin członkowskich.  

2. Umieścimy ogłoszenia o możliwości ubiegania się o stypendium w placówkach oświatowych  

w liceach i technikach działających na terenie powiatu człuchowskiego oraz na ich stronach 

internetowych oraz fanpage’ach. Przy współpracy z dyrekcją szkół oraz z pedagogami 

szkolnymi poinformujemy maturzystów o stypendiach pomostowych i zasadach starania się  

o wsparcie finansowe na kontynuację nauki na studiach wyższych. W okresie trwającej 

pandemii niezastąpionym narzędziem bezpośredniego dotarcia do maturzystów będą platformy 

do nauczania zdalnego, z których korzystają człuchowskie szkoły: Microsoft Teams  

i Moodle.   
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3. Z przeprowadzonej analizy własnej, badań lokalnych oraz z przeprowadzonej analizie przez 

NapoleonCat – platformie do zarządzania komunikacją w social media niekwestionowanym 

liderem wśród mediów społecznościowych w Polsce oraz w powiecie człuchowskim jest 

Facebook, korzystają z niego użytkownicy w wieku pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, co stanowi 

23% społeczności. Drugą platformą pod względem liczby użytkowników jest 

Messenger. Korzysta z niej 11 mln Polaków. Podobnie jak w przypadku Facebooka, 

największą grupą, stanowiącą 30% są osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem życia. Z aplikacji 

korzysta 25%  użytkowników w wieku 18 – 24 lata. Ostatnią, trzecią platformą poddaną 

analizie jest Instagram, z którego korzysta 5,9 mln Polaków. Największą grupą 

użytkowników, stanowiącą 37%, są osoby w wieku 18 – 24 lata (źródło: Kim są użytkownicy 

social mediów w Polsce? (maj 2018) - mobiRANK.pl, 

https://www.whysosocial.pl/uzytkownicy-social-media-w-polsce-i-na-swiecie/). 

Przy rekrutacji kandydatów do stypendiów pomostowych będziemy korzystać z mediów 

społecznościowych: 

a) Facebooka 

b) Instagrama 

c) Messengera 

4. Zaproszenie kandydatów do programu stypendialnego LGD Ziemi Człuchowskiej ukaże się 

również w mediach tradycyjnych: poinformujemy Radio Weekend, Dziennik Bałtycki media 

o zasięgu lokalnym oraz regionalnym.  

5. Informacja o rezultatach programu oraz osiągnięciach stypendystów będzie umieszczona na 

stronie Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej oraz na stronach gmin członkowskich.   

 

Skład Lokalnej Komisji Stypendialnej 

 

 Lokalna Komisja Stypendialna zostanie powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania Ziemi Człuchowskiej do końca czerwca 2021 roku i będzie składała  się z przedstawicieli 

samorządu, organizacji pozarządowych, biznesu. Członkowie Lokalnej Komisji Stypendialnej będą 

pracować społecznie na podstawie regulaminu pracy komisji.  

 

 


