Warszawa, 05.06.2013

Stypendia dla aktywnych

Rozpoczął się nabór do 9 edycji programu stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Aplikować do
niego mogą uczniowie warszawskich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz
studenci. Warunkiem uzyskania stypendiów jest spełnienie trzech kryteriów. Dochód na jednego członka w
rodzinie nie powinien być wyższy niż 1000 zł na osobę. Średnia z ocen, którą w toku nauki uzyskała osoba
ubiegająca się o stypendium, nie powinna być niższa niż 4,0 (uczniowie) oraz 3,5 w przypadku studentów.
Trzecim kryterium są osiągnięcia artystyczne, naukowe, sportowe, a także wszelkie inne aktywności
społeczne czy kulturalne. W ciągu ośmiu lat stypendia otrzymało blisko 4600 osób. Stypendium przyznawane
jest na okres roku szkolnego i może wynieść nawet do 1500 zł miesięcznie.
Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie
www.centrumjp2.pl/stypendia. Wypełnione i podpisane wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami można
składać osobiście lub pocztą do 31 lipca (uczniowie) i 30 września (studenci) w siedzibie Centrum Myśli Jana
Pawła II przy ul. Foksal 11.
Fundatorem stypendiów jest Rada miasta stołecznego Warszawa. Operatorem naboru oraz programu
stypendialnego jest Centrum Myśli Jana Pawła II, warszawska instytucja kultury, która laureatom stypendiów
oferuje szeroki program kulturalno-edukacyjny.
„Chcemy, aby taka forma działalności miasta była wyrazem troski o młodzież. Chcemy wspierać talenty,
pasje i ambicje oraz popierać zaangażowanie młodych w szczytne cele. Chcemy też stawiać młodym
warszawiakom Jana Pawła II, patrona naszych stypendiów, za wzór, a jego myśl i wartości za punkt odniesienia” – Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
W październiku 2010 roku Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II zostały nagrodzone w konkursie
„Dobre stypendia 2010” w kategorii programy stypendialne jednostek samorządowych. Konkurs jest wspólną
inicjatywą Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Moje Stypendium i ma na celu promocję i
wyróżnienie najlepiej realizowanych programów stypendialnych w Polsce.
Zapraszamy do składania wniosków. Warto od siebie wymagać!

O Centrum Myśli Jana Pawła II
Centrum Myśli Jana Pawła II powstało w 2005 roku, aby badać, dokumentować i w nowatorski sposób
upowszechniać nauczanie Jana Pawła II. Wraz z beatyfikacją Jana Pawła II w 2011 r. nasza instytucja
rozpoczęła nowy etap działalności. Prowadzimy nowe projekty badawcze po to by pogłębiać refleksję o
spuściźnie po Papieżu. Ponadto pragniemy wcielać w życie nauczanie Ojca Świętego, między innymi,
wspierając rozwój wolontariatu, prowadząc działalność artystyczną i popularyzatorską. W 2012 roku
otworzyliśmy 1Piętro w kamienicy przy ulicy Foksal 11 – nowe centrum kultury, które pomoże nam realizację
tych ambitnych celów. Jest to miejsce spotkań otwartym dla wszystkich, którzy identyfikują się z osobą i
nauczaniem błogosławionego Jana Pawła II.
Centrum jest operatorem stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Dodatkowo oferujemy bogaty
program stypendialny skierowany do młodzieży, który daje możliwość uczestnictwa w różnorodnych
projektach i konkursach pozwalających pogłębiać wiedzę na temat Jana Pawła II. Poprzez nasze działania
uczymy dobrych postaw, otwarcia na bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.
Od początku naszej działalności realizujemy liczne projekty kulturalne, między innymi międzynarodowy
festiwal teatralno-muzyczny „Gorzkie żale”, koncerty, akcje uliczne, happeningi, gry miejskie, konkursy,
wystawy, eventy dla warszawiaków. Ponadto na 1Piętrze organizujemy dyskusje, warsztaty filmowe,
spotkania z ludźmi kultury i sztuki, podróżnikami, reportażystami oraz osobami, które podniosły się z
życiowych tragedii. Od maja 2013 działa internetowa telewizja Foksal Eleven.
W ramach instytucji działa chór, który ma na swoim koncie liczne występy z wybitnymi solistami oraz
orkiestrami. Wydajemy książki, mamy bogatą ofertę publikacji i multimediów (m.in. DVD, e-booki,
audiobooki), prowadzimy także bibliotekę.
W 2013 roku powołaliśmy Instytut Badawczo-Naukowy, który ma być wizytówką Centrum w środowisku
zagranicznym. Z jego pomocą realizujemy projekty analityczne, takie jak ogólnopolskie badania
socjologiczne, organizujemy międzynarodowe konferencje naukowe, a także szkoły letnie, seminaria
dyskusyjne i otwarte debaty.
Więcej o naszej działalności na stronie www.centrumjp2.pl

