Kárpátok – Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program
Alapítványunkról
A Kárpátok Alapítvány – Magyarország egy független non-profit civil szervezet, amelynek küldetése a
Kárpátok régióban élő emberek életminőségének javítása, a régió társadalmi, gazdasági, etnikai,
kulturális és környezeti értékeinek megőrzése és fenntartható fejlődésének elősegítése. Az Alapítvány
határokon átívelő regionális közösségi alapítványként működik, elsősorban a Kárpátok régió
magyarországi területén – Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – működő nonprofit szervezetek és helyi önkormányzatok számára
nyújt segítséget.
Bátorítja a nonprofit, állami és profitorientált
szervezetek együttműködését, a határokon átívelő
és interetnikus közeledéseket:
• közösség alapú vidékfejlesztési,
• humán-erőforrás-fejlesztési,
• kulturális és környezeti értékmegőrző,
• társadalmi kapcsolatokat fejlesztő programjaival és
projektjeivel.
Célja a társadalmi tudatosság, szerepvállalás és
összetartás; a regionális érték- és identitástudat
erősítése.

A program célja
A Kárpátok Alapítvány – Magyarország egyik célkitűzése, hogy az Északkelet-Magyarországon
(Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye) élő, hátrányos helyzetű és tehetséges diákok a felsőfokú tanulmányaikat sikeresen befejezzék,
és a régióban maradjanak.
E cél érdekében az alapítványunk egy olyan komplex ösztöndíjrendszer működtetésébe kezdett,
amely:
• növeli az ösztöndíjasok térségi és társadalmi önazonosság-tudatát;
• fejleszti azon készségeiket, amelyek segítik őket az elhelyezkedésben.
A program három elemből áll:
• anyagi támogatás: Minden ösztöndíjas 10-30
ezer forintban részesül a támogatott tanévben.
• oktatási támogatás: A támogatott hallgatók
személyi konzulenssel (egyetemi tanár)
működnek együtt, aki segíti a munkájukat.
• a támogatott aktív szerepvállalása: Az
ösztöndíjasok kötelesek az érdeklődésüknek
megfelelően egy „Régióban a régióért”
elnevezésű egyéves önkéntes programot
kidolgozni, és megvalósítani, egy civil
szervezet bevonásával.

A program története
A Kárpátok – Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program ötletgazdája Fred Robey, a Kárpátok Alapítványi
Hálózat volt kuratóriumi tagja és kiemelkedő támogatója, aki 2005-ben 100 000 USD-t adományozott
a program megalapozására. Az adományozó kívánságára az összegből egy öt évre szóló
ösztöndíjprogram indult el a Kárpátok régió öt országában. Kezdetben a Kárpátok Alapítvány a Miskolci
Egyetem Bölcsészettudományi Karával, és a karon működő Társadalmi Nemek és Egyenlő Esélyek
Központjával működött együtt az ösztöndíj
program megvalósításában. Később, a 2010/11-es
tanévben a füzesabonyi Duropack-Starpack Kft.
támogatásának köszönhetően a programot az egri
Eszterházy Károly Főiskola hallgatóinak is
meghirdettük.
A program fenntartása érdekében az SZJA 1%-os
felajánlásokból befolyó adományokat is a program
fenntartására fordítjuk, valamint keressük azon
cégeket, vállalatokat, amelyek kisebb-nagyobb
adományukkal,
vagy
akár
a
Vállalati
Felelősségvállalási Programjuk integrált részeként
támogatnák a programunkat.

Támogatási lehetőségek
- legalább egy hallgató ösztöndíja a teljes tanévre (305’000-610’000 Ft/tanév), vagy
- legalább egy hallgató ösztöndíja egy hónapra (30’500-61’000 Ft) és emellett ajánlja partnerét
lehetséges támogatóként;
- tárgyi adomány felajánlása.
Az adományokról minden esetben állítunk ki igazolást, mellyel az adományozó adókedvezmény
érvényesítésére válik jogosulttá.
Amennyiben ilyen jellegű felajánlással kapcsolatban kíván egyeztetni, kérjük, lépjen kapcsolatba Bata
Boglárka, ügyvezető igazgatóval a boglarka.bata@cfoundation.org e-mail címen, vagy a +36-36-516750-es telefonszámon.

Átutaláshoz szükséges adatok:
Számla tulajdonos: Kárpátok Alapítvány-Magyarország
Adószám:
18584642-1-10
Számlaszámunk: 11600006-00000000-78910845 számú számlára
Számlavezető Bank: Erste Bank (3300, Eger, Dobó tér 1.)

Legyen az Ön cége is a jövő részvényese: fektessen be a
tudásba!
Részletes információ:
Bata Boglárka
3300 Eger (Felnémet), Felvégi út 53.
www.karpatokalapitvany.hu
E-mail: boglarka.bata@cfoundation.org
Tel.: 36-516-750

