
SPRAWOZDANIE    MERYTORYCZNE   ZA   ROK   2012

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK w roku 2012 realizowało jeden  projekt 
Program Stypendialny WIDOK, który jest prowadzony w Stowarzyszeniu Edukacji 
Kulturalnej WIDOK od 2003 roku.

Program Stypendialny WIDOK 

( Autorka i koordynatorka- Magdalena Godlewska-Siwerska)

Program Stypendialny WIDOK istnieje od 2003 roku. Jest realizowany we współpracy z 
Fundacją im. Stefana Batorego ( Program fundacji  „Równe Szanse”), Ośrodkiem Wspierania 
Organizacji Pozarządowych – obsługa administracyjna , „Kurierem Porannym”- patron 
medialny i sponsor. Podziałem stypendiów zajmuje się Rada Programu Stypendialnego w 
skład, której wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, darczyńców i sponsorów:
Katarzyna Łotowska – OWOP, członek komisji rewizyjnej SEK WIDOK
Ewa Jasińska – OWOP
Zbigniew Sulewski – przedsiębiorca, Centrum im. Adama Smitha
Zbigniew Krzywicki – przedstawiciel darczyńcy
Elżbieta Dźwigaj – przedstawiciel patrona medialnego
Magdalena Godlewska – Siwerska – prezes SEK WIDOK
Urszula Katarzyna Siwerska – członek SEK WIDOK
 Stypendia są przyznawane i wypłacane w systemie roku szkolnego. W roku szkolnym 
2012/2013 przyznaliśmy stypendia uczniom szkół średnich oraz gimnazjalistom w kwotach

 100 zł miesięcznie dla gimnazjalistów,
 140 zł miesięcznie dla klas pierwszych szkół średnich, 
 180 zł miesięcznie dla klas drugich i trzecich szkół średnich, 
 200 zł miesięcznie stypendium rodzinne ,
 

 Stypendia gotówkowe są wypłacane w ratach miesięcznych na konta stypendystów w 
terminie od września 2012 do czerwca 2013

Fundusze Programu Stypendialnego WIDOK są gromadzone na wydzielonym koncie 
bankowym, pochodzą z darowizn od osób prywatnych, sponsorów, 1%, Fundacji im. Stefana 
Batorego; odpisów od pensji nauczycieli : II LO w Białymstoku, III LO w Białymstoku, IV 
LO w Białymstoku, VIII LO w Białymstoku, pracowników naukowych Uniwersytetu w 
Białymstoku.



Poza tym w roku 2012 Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK nawiązało współpracę z 
Programem Grundtvig zajmującym się niezawodową edukacją dorosłych. Prezes 
Stowarzyszenia WIDOK uczestniczyła w spotkaniu organizacyjnym programu Projekty 
Partnerskie Grundtviga  odbywającym się w Antalyi ( Turcja). Wynikiem spotkania jest 
wspólny projekt adresowany do ludzi starszych, który będzie realizowany o ile wszyscy 
partnerzy ( z Turcji, Niemiec, Finlandii, Belgii i Polski) otrzymają dotację w swoich 
narodowych agencjach prowadzących program Grundtvig.

Pod koniec  roku 2012 powstał projekt działań edukacyjnych w obszarze teatru i literatury 
dotyczący reinterpretacji wielokulturowej tradycji naszego miasta. Uczestnikami projektu 
będzie młodzież mieszkająca w Białymstoku oraz młodzi uchodźcy i emigranci z Czeczenii. 
Projekt jest zatytułowany „Mieszkam w Białymstoku” i otrzymał dotację z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będzie realizowany w roku 2013.


