
Jak ubiegać się 
o Stypendium 
Horyzonty?

Jeśli spełniacie nasze kryteria oraz 
jesteście ciekawi świata i otwarci 
na innych ludzi, to Program Stypendialny 
Horyzonty jest skrojony dla Was. 
Wypełnijcie formularz  zgłoszeniowy 
na www.efc.edu.pl i dołączcie 
do  stypendystów Fundacji EFC.

Termin rekrutacji:
od 15 lutego do 31 marca
Informacje na temat dalszych kroków 
znajdziecie na stronie internetowej 
Fundacji EFC.

Macie pytania? Odezwijcie się do nas:
biuro@efc.edu.pl

Otwórz się na świat

Stypendyści Horyzontów lubią się i wspierają. 
Tworzą zżytą społeczność, w której mogą być 
sobą, uczą się dialogu i samodzielności. Razem 
wkraczają w dorosłe życie oraz otwierają się na 
to, co inne i nowe.

Do tej pory z Programu Stypendialnego Horyzonty 
skorzystało 735 uczniów. Obecnie w  programie 
wspieramy edukację 231 stypendystów. Przy 
Fundacji EFC działa także stowarzyszenie Alumni 
EFC, które zrzesza absolwentów i pomaga nowym 
uczestnikom programu.

Od 2016 roku Fundacja EFC prowadzi Horyzonty 
w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków.

Program Stypendialny Horyzonty Fundacji EFC 
działa od 2009 roku. Oferujemy wsparcie uczniom 
z małych miejscowości oraz rodzin o skromnych 
dochodach, którzy chcą uczyć się w najciekaw-
szych liceach i technikach w kraju. Dodajemy 
odwagi, uczymy współpracy,  angażujemy 
 społecznie. Dbamy o rozwój osobisty w szkole 
i poza szkołą.

Nad stypendystami czuwają wykwalifikowani 
koordynatorzy regionalni. Uczestnicy programu 
są traktowani poważnie i po partnersku, w trudnych 
sytuacjach nigdy nie są sami. Wspólnie spędzają 
wakacje i ferie, biorą udział w wolontariacie 
i warsztatach. 
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Fundacja EFC to jedna z  największych 
fundacji rodzinnych w Polsce. 
Od 2009 roku działa na rzecz edukacji 
- wspiera wszechstronny rozwój mło-
dzieży, podnosi kompetencje zawo-
dowe pedagogów, wyróżnia działaczy 
społecznych i publicystów wpływają-
cych na kształt współczesnej edukacji. 
Promuje postawy zaangażowania
społecznego i filantropii. Stanowi 
aktywny, słyszalny głos w debacie 
na temat jakości uczenia i uczenia się.

Fundacja Rodziny Staraków działa 
od 2008 roku na dwóch płaszczyznach: 
edukacyjnej i artystycznej. Wyrównuje 
szanse edukacyjne młodzieży oraz 
przyznaje granty liceom plastycznym 
na autorskie projekty artystyczne. 
Jednocześnie wspiera młodych pol-
skich artystów, organizuje wydarzenia 
kulturalne oraz udostępnia szerokiej 
publiczności kolekcję sztuki współcze-
snej Anny i Jerzego Staraka.  

Kryteria rekrutacji do 
Programu Horyzonty

Żeby móc się ubiegać o Stypendium 
Horyzonty, powinniście spełniać 
poniższe kryteria: 
 • planować naukę w jednej 

ze szkół ponadpodstawowych 
 współpracujących z Fundacją EFC,

 • mieć dobre lub rokujące na 
 przyszłość wyniki w nauce,

 • pochodzić z miejscowości do  
30 000 mieszkańców, 

 • średni dochód w Waszej rodzinie nie 
może przekraczać 1000 zł na osobę.

Wszystkiego dowiecie się na stronie:   
www.efc.edu.pl
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Co zapewniamy w ramach Stypendium 
Horyzonty?

dodatkowe lekcje języka angielskiego 
i certyfikat językowy

przyjazne i bezpieczne warunki  
do rozwoju osobistego pod okiem 
tutora

pomoc mentora w rozwijaniu pasji 
i wyborze ścieżki kariery

mieszkanie w bursie  
z wyżywieniem

wakacje letnie i zimowe z warsztatami, 
zajęciami sportowymi i nauką języka 
z amerykańskimi wolontariuszami

szansę na poznanie  
pozytywnych, młodych ludzi

możliwość uczęszczania  
do najciekawszych liceów i techników

opiekę koordynatora  
regionalnego i psychologa

warsztaty i zajęcia  
o tematyce społecznej

Kluby EFC - miejsca do nauki,  
odpoczynku i wspólnych projektów

Co rozwijamy w stypendystach i stypendystkach 
Horyzontów?

ciekawość świata, chęć 
rozwoju i  zdobywania 
wiedzy

chęć zmieniania 
siebie i świata 
na lepsze

chęć 
 współtworzenia 
 społeczeństwa 
obywatelskiego

szacunek do 
 demokratycznych 
 wartości i historii

umiejętność 
pracy w grupie

równowagę między 
nauką a  rozwojem 
osobistym

pewność siebie, odwagę 
do  pokonywania przeszkód 
i  radzenia sobie z porażką

empatię i otwartość na innych 
ludzi niezależnie od pochodzenia, 
 religii i poglądów

samodzielne myślenie, 
 umiejętność weryfikowania 
 informacji i źródeł

pracowitość 
i odpowiedzialność


