
Wiele dróg,
jedno stypendium

Termin rekrutacji:
15 lutego – 31 marca

 efc.edu.pl

Jesteś w 8 klasie i zastanawiasz się, co dalej?
Zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty!

 Rozwijanie pasji

 Najlepsze licea  
 i technika w Polsce

 Letnie i zimowe obozy

 Miasto pełne
 możliwości

 Przyjaźnie na lata

 Dodatkowe zajęcia
 i warsztaty

Chodź z nami!

Masz pytania?
 Izabela Buczek

 ibuczek@efc.edu.pl
 +48 606 770 906



Wiele dróg,
jedno stypendium
Jesteś w 8 klasie i zastanawiasz się, co dalej?
Zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty!

 Najlepsze licea
 i technika w Polsce

 Miasto pełne możliwości

 Rozwijanie pasji

 Dodatkowe zajęcia,
 warsztaty i wyjazdy

 Letnie i zimowe obozy

 Przyjaźnie na lata



Chodź z nami!

Zapraszamy uczennice i uczniów klas 8 szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 
30 tysięcy mieszkańców, a miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 1700 złotych netto na osobę. 
Średnia ocen nie jest kryterium udziału w Programie, jednak warunkiem otrzymania stypendium jest 
dostanie się do jednego z 19 liceów lub techników, z którymi współpracuje Fundacja EFC.

Wspieramy młodych ludzi, którzy chcą rozpocząć naukę i rozwijać się w wymarzonej 
szkole średniej w dużym mieście. Robimy to od 13 lat. Pracujemy metodą tutoringu. 
Towarzyszymy naszym stypendystkom i stypendystom w odkrywaniu mocnych stron, 
nabieraniu pewności siebie, w realizacji pasji – czyli w odnajdywaniu najlepszej dla 
siebie drogi. Przygoda z programem trwa kilka lat, daje niesamowitą satysfakcję 
i otwiera nowe możliwości.

 Stypendium Horyzonty przyznajemy
 na cały okres nauki w szkole średniej

 Pokrywamy koszty mieszkania
 i wyżywienia w bursie oraz biletów
 komunikacji miejskiej

 Wspieramy finansowo rozwój
 zainteresowań i pasji

 Znajomość języków obcych jest
 ważna – wiemy o tym i dlatego
 finansujemy naukę w szkole językowej
 i egzaminy na certyfikaty  

 Organizujemy i finansujemy wakacje
 i ferie, na których uczymy się
 żeglować, pływać na desce, jeździć
 na nartach czy snowboardzie, a przede
 wszystkim – dobrze się razem bawimy!

 Pomagamy odnaleźć się w mieście
 nauki i nowej szkole, towarzyszymy
 i otaczamy opieką

 Koleżanki i koledzy, doświadczona
 i zaangażowana kadra oraz fundacyjne 
 psycholożki – zawsze można liczyć
 na ich pomoc i wsparcie

Program Stypendialny Horyzonty Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego
jest prowadzony w partnerstwie strategicznym z Fundacją Rodziny Staraków.

Więcej informacji znajdziesz na: www.efc.edu.pl
Masz pytania? Odezwij się do nas!
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