Z dniem 31 sierpnia 2007r. Miasto Chełm zakończyło realizację programu
pomocy materialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się
maturą, skierowanego do młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich pod nazwą
„Pomost edukacyjny – program stypendialny edycja 2006” w ramach
Priorytetu 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” Działanie 2.2.
„Wyrównywanie
szans
edukacyjnych
poprzez
programy
stypendialne”
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006”
( ZPORR). Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoliła objąć pomocą materialną
w postaci stypendium wypłacanego w formie finansowej 816 uczniów z 10
placówek oświatowych z terenu Miasta Chełm którzy łącznie spełniali następujące
kryteria:
1) podjęli lub kontynuowali naukę w ponadgimnazjalnej szkole umożliwiającej
uzyskanie świadectwa maturalnego, publicznej lub niepublicznej
posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, z wyłączeniem szkół dla
dorosłych,
2) pochodzili z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
3) posiadali stałe zameldowanie:
a) na terenach wiejskich, czyli na terenach
położonych poza granicami administracyjnymi
miast,
b) w miastach do 5 tys. mieszkańców,
c) w miastach od 5 do 20 tys. mieszkańców,
w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych
publicznych kończących się maturą,
4) otrzymali co najmniej poprawną ocenę z zachowania w roku szkolnym
2005/2006,
5) systematycznie uczęszczali na zajęcia szkolne tj. nie przekroczyli limitu 15
godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w skali roku szkolnego
2006/2007.
Rolę Instytucji Wdrażającej działanie 2.2. ZPORR na terenie
województwa lubelskiego pełnił Departament Kultury, Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Beneficjent Projektu – Miasto Chełm
Beneficjenci Ostateczni pomocy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego (z wyłączeniem szkół dla
dorosłych), prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Chełm tj:
1.Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Chełmie
2.Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Chełmie
3. Liceum Ogólnokształcące Nr 6 przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w
Chełmie
4.Zespół Szkół Budowlanych w Chełmie

130 stypendiów
56 stypendiów
24 stypendia
40 stypendiów

5. Liceum Profilowane przy Zakładzie
Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
Oddział w Chełmie
6. Zespół Szkół Technicznych w Chełmie
7.I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie
8.II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie
9.Zespół Szkół Ekonomicznych i III LO w
Chełmie
10. IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie

6 stypendiów

81 stypendiów
67 stypendiów
115 stypendiów
183 stypendia
98 stypendiów

Cel Projektu
Głównym celem projektu było umożliwienie młodym ludziom z terenów wiejskich
kontynuowanie nauki na poziomie ponadgimnazjalnym. Zgodnie z założeniami
wniosku o dofinansowanie projektu wśród wszystkich Beneficjentów
Ostatecznych projektu przeprowadzono badanie ankietowe, mające na celu
uzyskanie opinii od odbiorców pomocy na temat bieżącej edycji programu
stypendialnego. Odpowiedzi zawarte w zebranych ankietach, podsumowane i
zinterpretowane w formie raportu, pozwalają stwierdzić, że opinie stypendystów
na temat założeń programu stypendialnego są pozytywne. Zdaniem uczniów,
oprócz możliwości zakupu niezbędnych pomocy naukowych, stypendia pozwaliły
lepiej realizować zainteresowania i rozwijać zdolności. Stanowiły też motywację
do nauki i systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne. Zdecydowana
większość beneficjentów ( ponad 50%) przyznane środki przeznaczyła na
dojazdy do szkoły oraz na zakup podręczników, lektur lub innych, niezbędnych w
szkole pomocy naukowych. Rzadziej niż w latach poprzednich uczniowie
deklarowali przeznaczenie stypendium na dojazdy do szkoły
Założenia Projektu
- wartość projektu : 772 558, 21 zł
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 525 725,86 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa: 246 832,35 zł
- okres realizacji projektu : 01.08. 2006 – 31.08.2007
- ogółem 800 stypendiów
- stypendium w wysokości 90 zł miesięcznie
- stypendium w formie finansowej.

