


Головна мета проєкту

підготовка до діючої освітньої 
програми «Стипендіат» людей з 
інвалідністю,  які навчаються в 
приватних ЗВО

підтримувати зв'язок та 
задіяти 

до соціальних ініціатив 

фінансова підтримка 
людей з інвалідністю в приватних 

ЗВО

подолання проблем, що 
характерні людям з 

інвалідністю



ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ

Особистісний та професійний

розвиток людини з 

інвалідністю

Формування активних і 

свідомих громадян 

України 

серед людей з 

інвалідністю

Соціальна адаптація, 

формування людини

з інвалідністю 

повноцінним

членом суспільства

Фінансова підтримка людини 

з інвалідністю в приватному 

ЗВО



КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ НА УЧАСТЬ В ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ “ВСТУПНИК”

Стипендії призначаються виключно особам з інвалідністю, які навчаються в 

українських приватних закладах вищої освіти та є громадянами України

Студенти, які вільно говорять українською мовою та розуміють, що це робоча 

мова усіх майбутніх заходів, що організовує Фонд

Студенти, які працюють для розвитку української культури й мови, беруть участь в 

українському молодіжному культурному та громадському житті або є молодими 

письменниками та дослідниками

Студенти, які навчаються на «відмінно» та «добре»

Студенти, які подадуть комісії підтвердження у письмовій формі про свою творчу, 

дослідницьку або суспільно-громадську діяльність та пришлють копії своїх виступів, 

статей, опублікованих праць, інформацію про свою участь у культурницьких заходах, 

рекомендації, копії грамот, дипломів



Ми пропонуємо на цей навчальний рік

1
Зарахувати на освітню програму “Вступник” 2021-2022 навчальний рік 

студентів серед осіб з інвалідністю, які навчаються

в приватних закладах вищої освіти

2 Виплата щомісячної стипендії у розмірі 50,00 USD 
у період вересень 2021 – червень 2022 

3 Провести серію семінарів та тренінгів на теми, що цікавлять осіб з 

інвалідністю

По закінченню навчального року рекомендувати Правлінню фонду 

найкращих Вступників до зарахування на програму «Стипендіат»4



ЕТАПИ ПРОЄКТУ

I етап 
організаційний

травень-серпень 2021 р.

ІІ етап
старт

серпень - вересень 
2021 р.

IIІ етап
реалізація

жовтень 2021 – червень 
2022 р.

IV етап
завершальний

липень-серпень 2022 р.



ЕТАПИ КОНКУРСУ

дата подання заявки (анкети)  07.09.-25.09.2021.

дата співбесіди 28.09.-02.10.2021.

дата зарахування 05.10.2021.

дата установчої зустрічі 30.10.2021.



ОБОВ’ЯЗКИ ВСТУПНИКА (ОТРИМУВАЧА СТИПЕНДІЇ)

1. Отримувач стипендії зобов'язаний надавати довідку з місця навчання кожного 
семестру і на початку кожного навчального року.

2. Отримувач стипендії зобов'язаний надавати копію залікової книжки кожного 
семестру або інші відповідні документи, що засвідчують успішність у навчанні.

3. Навчатися не нижче середнього рівня знань - «добре» (75-:-90 балів).

4. Брати активну участь в життєдіяльності свого навчального закладу і серед місцевих 

та регіональних громад.

5. Отримувач стипендії зобов'язаний брати участь у зустрічах учасників проєкту.

6.Вступник зобов'язаний допомагати сприяти в реалізації освітніх та інших проєктів 

Фонду (допомагати в підготовці до Літнього і Зимового таборів та працювати 
волонтером/майстром на таборах, бути прикладом та наставником для молодших 
учасників проєкту, пропонувати ідеї для покращення освітнього проєкту тощо).



СТИПЕНДІЯ

Студенти, яким призначена стипендія 

Фонду, отримують її протягом навчального 

року щомісяця. Отримувач стипендії 

зобов'язаний витрачати гроші на речі, які 

безпосередньо пов'язані з процесом 

навчання, особистісним розвитком та 

здоров’ям.


