Program stypendialny dla studentów polskiego
pochodzenia

Kim jesteśmy?
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana do życia przez Konferencję
Episkopatu Polski w 2000 roku jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II podczas pielgrzymki do
Polski w roku 1999. Papież zwrócił wówczas uwagę na ogromne dysproporcje, które pojawiły się
wskutek zmian gospodarczo-społecznych po transformacji z 1989 roku. Przełom, choć przyniósł
wiele pozytywnych zmian, takich jak upadek komunizmu czy gospodarczy rozwój regionów, to
jednak spowodował poszerzanie się biedy i ubóstwa w innych obszarach. Jedną z grup najbardziej
poszkodowanych stała się młodzież, często nie posiadająca szansy na zdobycie wykształcenia.
Próbując zmierzyć się z tym problemem, Fundacja stworzyła specjalny program
stypendialny wspierający szczególnie utalentowaną młodzież z małych miasteczek i wsi 1
pochodzących z rodzin o niskich dochodach na jedną osobę2. Oprócz pomocy finansowej, Fundacja
organizuje corocznie obozy stypendialne, podczas których stypendyści mają okazję odbyć formację
duchową oraz zwiedzać różne regiony Polski.
Fundacja, dodatkowo corocznie, w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły
na papieża organizuje Dzień Papieski, któremu towarzyszą: zbiórka publiczna na

fundusz

1 Do programu stypendialnego kwalifikowani są stypendyści pochodzący z miejscowości liczących nie więcej niż
20 tys. mieszkańców.
2 Dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 0,7 najniższej krajowej pensji brutto.

stypendialny, panele dyskusyjne, seminaria naukowe oraz Gala rozdania Nagród „TOTUS”.
Obecnie Fundacja swoją opieką obejmuje ponad 2500 stypendystów z całej Polski,
niejednokrotnie towarzysząc im przez kilkanaście lat nauki – od gimnazjum aż po ukończenie
studiów wyższych. Absolwenci-stypendyści w 2012 roku założyli „Stowarzyszenie Absolwentów
Dzieło”, które działa pod patronatem Fundacji.
Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” określani są mianem „żywego pomnika Jana
Pawła II”.
Mając świadomość istnienia podobnych problemów w krajach Ameryki Łacińskiej,
decydujemy się jako Fundacja otworzyć pilotażowy program stypendialny przeznaczony dla
zaangażowanych społecznie absolwentów studiów magisterskich z Argentyny i Brazylii,
posiadających polskie korzenie i wolę budowania elity intelektualnej w ubogich społecznościach
polonijnych. Poprzez te działania mamy nadzieję pomóc

w

redukowaniu

zjawiska

tzw. międzypokoleniowego dziedziczenia ubóstwa.
Więcej o Fundacji przeczytasz na www.dzielo.pl

Idea i cele projektu
Pomysł utworzenia funduszu stypendialnego, dla potomków polskich emigrantów
w Brazylii i Argentynie, zrodził się z chęci krzewienia polskości wśród ludzi, którzy na stałe
rozstali się z ojczyzną i stracili kontakt z polską kulturą i historią.
Dlatego główną ideą, przyświecającą projektowi, jest pomoc w zdobyciu wykształcenia
młodym, zaangażowanym Brazylijczykom i Argentyńczykom polskiego pochodzenia, tak aby ci
następnie, w swoich środowiskach lokalnych, mogli dzielić się wiedzą i doświadczeniami, które
zdobyli podczas pobytu w naszym kraju. Poprzez wzajemne kontakty z naszą młodzieżą oraz
przyjaźnie, chcemy budować wspólnotę ludzi wierzących i żyjących nauczaniem Ewangelii i Jana
Pawła II.
Celem zatem jest stworzenie ognisk, które przyczynią się do rozkwitu i szerzenia polskości
w miejscach, gdzie ta zanikła, ale gdzie cały czas istnieje potrzeba i chęć jej odbudowania.
Umożliwiając przyjazd i naukę pojedynczym osobom, chcemy przyczynić się do wzrostu
świadomości swoich korzeni szerszych grup Polonii w Ameryce Łacińskiej.

Sylwetka stypendysty

Zależy nam, aby z funduszu skorzystały osoby młode, ambitne, pełne zapału i motywacji.
Osoby traktujące swój rozwój jako kapitał, który ma szansę zaprocentować i służyć innym ludziom.
Szukamy ludzi odpowiedzialnych, chcących poszerzać swoje horyzonty, lubiących zdobywać
wiedzę i nie zatrzymywać jej wyłącznie dla siebie. Dla których takie wartości jak bezinteresowna
pomoc, patriotyzm, praca u podstaw, mają prawdziwe znaczenie i nie są pustymi słowami.

Wymagania stawiane kandydatom:


Pochodzenie polskie,



Dyplom magistra lub licencjata (adekwatny do wymaganego na danym kierunku
studiów podyplomowych – w przypadku gdy takie wymagania są określone),



Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w stopniu umożliwiającym studiowanie,



Rekomendacja duszpasterza,



Udokumentowana działalność społeczna,



Zainteresowanie sprawami związanymi z Polską (bieżąca sytuacja społeczno-polityczna,
gospodarka, kultura, historia etc.),



W określonym terminie złożenie aplikacji.

Dokumenty aplikacyjne:


Wypełniony wniosek o stypendium wraz ze zdjęciem (prosimy o nazwanie plików według
wzoru: Imię_Nazwisko.pdf oraz Imię_Nazwisko.jpg,



List motywacyjny,



Kopia dyplomu licencjackiego/magisterskiego (w przypadku zakwalifikowania do programu
konieczne jest przetłumaczenie dyplomu na język polski),



Opinia księdza proboszcza,



Dokumenty poświadczające polskie korzenie (o ile możliwe jest ich odtworzenie,
odnalezienie).

Co oferujemy?


Finansowanie studiów podyplomowych,



Stypendium miesięczne w wysokości 1000 zł miesięcznie (UWAGA: stypendium jest
pewnym wsparciem finansowym, ale nie jest wystarczające na pokrycie wszystkich
potrzeb),



Pomoc w znalezieniu praktyki/stażu podczas rocznego pobytu w Polsce (praktyka/staż
przypada na drugi semestr studiów),



Opieka Fundacji,



Obozy formacyjne organizowane przez Fundację

