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Prin Fondul de Burse, cultivăm elitele generațiilor viitoare. Le dăm încredere tinerilor străluciți că
se află pe drumul cel bun, când hotărăsc să crească prin educație și responsabilitate. O rețea de
susținători și mentori care aleg să se implice în mod direct în dezvoltarea durabilă a orașului,
investește în oamenii care vor da forma Iașului de mâine. Susținătorii și mentorii adolescenților
promițători îi ajută să-și atingă întregul potențial și să nu se piardă din pricina problemelor
financiare și sociale cu care se confruntă.

Informații generale
●

Programul este activ începând cu 29 septembrie 2016. Data limită pentru trimiterea
aplicațiilor este 31 octombrie 2016;

●

Fundația Comunitară Iaşi va oferi un număr minim de 80 burse;

●

Valoarea unei burse este de 2.200 RON, din care 400 lei reprezintă investiția în activități
de socializare, consiliere și mentorat, iar 1800 lei sunt destinați bursierilor;

●

Bursierii selectați vor fi anunțați pe 16 decembrie 2016;

●

Căutăm tineri care au nevoie de susținere în activitatea lor școlară sau extrașcolară, astfel
oferim 2 tipuri de bursă: de merit și de performanță.

Criterii de eligibilitate
Sunt eligibili tineri, cetățeni români cu domiciliul în judeţul Iaşi, care studiază la unităţi de
învăţământ din municipiul Iaşi. Vom considera numai aplicațiile venite din partea elevilor care sunt
în clasele V – XI în privința burselor de merit și în clasele I – XI în privința burselor de performanță,
în anul școlar 2016 - 2017.

Condițiile de obținere a unei burse sunt diferite în funcție de tipul de bursă pentru care se aplică:
●

aplicantul trebuie să fi promovat anul școlar anterior;

●

pentru bursa de merit: mediile generale să fie mai mari de 9.00 pentru fiecare din anii
anteriori; venitul pe membru de familie în ultimile 4 luni să nu fie mai mare de 650 lei. De
asemenea, un aspect foarte important este acela ca aplicantul să se fi implicat în activități
școlare și extrașcolare pe care să le poată dovedi prin documente.
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●

pentru bursa de performanță: elevul să demonstreze activitatea constantă în dezvoltarea
talentului său; venitul familiei să nu reușească să acopere costurile de participare la cursuri
de pregătire, concursuri sau achiziționare de instrumente de practică;

●

bursele se atribuie prin selecţie directă de către donatorii participanţi la Fondul de Burse;

●

nu constituie criterii de acordare a burselor: sexul sau religia candidatului.

Perioada de acordare a bursei
Bursele se acordă pe durata unui an, începând cu ianuarie 2017.

Acordarea burselor se va face în mod diferit în funcție de tipul de bursă.
 Bursa de merit: suma va fi oferită lunar sau o dată la două luni pentru acoperirea costurilor
de susținere a activității școlare și extrașcolare;
 Bursa de performanță: suma este oferită în funcție de oportunitățile pe care bursierul
dorește să le fructifice.

Bursa va fi virată într-un cont bancar, astfel toți elevii admiși în Fondul de Burse vor trebui să
prezinte contul bancar atunci când vor semna contractul.

Ce costuri acoperă bursele?


Bursă de merit: transport, cărți, rechizite, masă, cazare/cămin, taxe participare concursuri și
alte costuri necesare activităților curriculare și extracurriculare.



Burse de performanță: cheltuieli de transport pentru participarea la concursuri naț ionale și
internaț ionale, antrenamente, tabere, cantonamente, susținerea cursurilor de pregătire,
achiziționare de instrumente de practică, echipament, materiale sau alte produuse necesare
pregătirii solicitantului în vederea obț inerii de performanț e.
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Procesul de selecție
În selecția aplicanților se vor considera următoarele aspecte:
Bursa de merit:


mediile anilor din clasele V – X;



nevoia financiară;



nivelul de implicare în dezvoltarea sa personală și profesională;



motivația aplicantului.

Bursa de performanță:


să fie în clasa I – X;



efortul investit în fructificarea talentului (instrumente de practică, cursuri, concursuri);



nevoia financiară pentru dezvoltarea și continuarea carierei;



motivația aplicantului.

Acte necesare pentru depunerea dosarului/aplicației:
Bursă de merit:
●

Formularul de aplicare completat și care poate fi descărcat de aici.

●

Eseu din care să reiasă motivaț ia aplicantului și nevoie de suport (scrisă de mână, de 1-2
pagini); scrisorile scrise de alte persoane decât aplicanții nu vor fi luate în considerare. Elevii
care doresc să beneficieze de o relație de mentorat cu donatorii Fondului de Burse trebuie
să motiveze această alegere prin realizarea unor paragrafe la finalul scrisorii de motivație,
menționând interesele și așteptările pe care le au.

●

O scrisoare de recomandare din partea unui profesor îndrumător/diriginte/director - de ce îl
recomandă, câteva cuvinte despre potențialul și caracterul aplicantului. Scrisoarea trebuie
să conțină și datele de contact ale autorului (număr de telefon și adresă de e-mail).

●

Foaia matricolă/ adeverință cu toate mediile pe anii școlari anteriori eliberată de
instituția de învățământ și o adeverință care să ateste că aplicantul încă este integrat în
ciclul de învățământ.
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●

Documente și diplome care să ateste participarea la activități școlare și extrașcolare în
care aplicantul a fost implicat (voluntariat, cursuri suplimentare precum istorie, economie
etc., activități artistice precum fotografie, teatru etc.) din ultimii doi ani, așezate în dosar
în ordine cronologică inversă (începând cu 2015). Nu se vor anexa diplome obț inute la
final de an școlar. În plus, tinerii vor completa dosarul cu exemple din munca lor, adăugând
copii xerox ale lucrărilor realizate de ei (opere grafice: desene, picturi, fotografii etc.) sau
fotografii pentru acele lucrări care nu pot fi fotocopiate (sculpturi, tablouri, creații
vestimentare etc.). De asemenea, în momentul în care se va depune dosarul, tânărul va
prezenta câteva lucrări în original, dacă acestea vor fi transportabile.

●

Documente la zi care să evidențieze nivelul venitului pe membru de familie în:
-

Adeverinţă de salariu/venit, adeverință de șomaj sau cupoane de pensie pe
ultimile 4 luni de la ambii părinți.

-

Adeverință de la Administrația Fiscală care atestă dacă există venituri din
activități independente și care sunt acestea.
o Cei din mediul rural vor aduce certificatele de atestare fiscală eliberate
de către Primăria comunei.

-

Declarație pe proprie răspundere din partea unui părinte sau tutore legal că nu
există alte venituri în afară de cele declarate.

-

Dacă unul din părinți sau ambii sunt decedați trebuie să se prezinte actele care
justifică acest aspect și documentele care atestă suportul social (decizia de
pensie de urmaș și copii ale cupoanelor de pensie de urmaș de pe ultimele 4
luni).

-

Dacă părinții sunt divorțați trebuie să se prezinte actele acte justifică acest
aspect și documentele care atestă pensia alimentară. În cazul în care copilul nu
beneficiază de pensie alimentară, trebuie să se realizeze o declarație pe proprie
răspundere prin care părintele responsabil de copil declară lipsa veniturilor de
acest tip.
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●

Copie după cartea de identitate/certificatul de naștere al aplicantului (pentru cei care nu
au împlinit încă 14 ani).

●

Copie după cărțile de identitate/certificatele de naștere ale tututor membrilor familiei care
locuiesc cu aplicantul.

●

Declaraţie pe proprie răspundere din partea unui părine sau tutore legal prin care se atestă
conformitatea documentelor prezentate.

Bursă de performanță:
●

Formularul de aplicare completat și care poate fi descărcat de aici.

●

Eseu din care să reiasă motivaț ia aplicantului și nevoie de suport (scrisă de mână, de 1-2
pagini); scrisorile scrise de alte persoane decât aplicanții nu vor fi luate în considerare. Elevii
care doresc să beneficieze de o relație de mentorat cu donatorii Fondului de Burse trebuie
să motiveze această alegere prin realizarea unor paragrafe la finalul scrisorii de motivație,
menționând interesele și așteptările pe care le au.

●

O scrisoare de recomandare din partea unui profesor îndrumător/diriginte/director - de ce îl
recomandă, câteva cuvinte despre potențialul și caracterul aplicantului. Scrisoarea trebuie
să conțină și datele de contact ale autorului (adresă de e-mail și număr de telefon).

●

În cazul elevilor care aplică cu o pasiune din curricula școlară este necesară o adeverință la
zi eliberată de instituția de învățământ care să ateste performanța și să declare mediile din
anii anteriori (clasele I – X) în domeniul de interes.

●

Diplome și acte doveditoare cu participare la concursuri și olimpiade naț ionale și
internaț ionale (sunt valabile și declarațiile din partea profesorilor îndrumători) din ultimii
doi ani, așezate în dosar în ordine cronologică inversă (începând cu 2015). Nu se vor anexa
diplome obț inute la final de an școlar. În plus, tinerii vor completa dosarul cu exemple din
munca lor, adăugând copii xerox ale lucrărilor realizate de ei (opere grafice: desene, picturi,
fotografii etc.) sau fotografii pentru acele lucrări care nu pot fi fotocopiate (sculpturi,
tablouri, creații vestimentare etc.). De asemenea, în momentul în care se va depune dosarul,
tânărul va prezenta câteva lucrări în original, dacă acestea vor fi transportabile.
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●

Foaia matricolă/adeverință cu toate mediile pe anii școlari anteriori eliberată de instituția
de învățământ și o adeverință care să ateste că aplicantul încă este integrat în ciclul de
învățământ.

●

Declarație scrisă din partea unui părinte că venitul din familie nu reușește să acopere
resursele necesare copilului de a-și dezvolta talentul la potențialul maxim. Trebuie să se
menționeze și care au fost costurile de acoperire a resurselor de dezvoltate în anul anterior.

●

Documente la zi care să evidențieze nivelul venitului pe membru de familie în ultimile 4 luni
-

Adeverinţă de salariu/venit, adeverință de șomaj sau cupoane de pensie pe
ultimile 4 luni de la ambii părinți;

-

Adeverință de la Administrația Fiscală care atestă dacă există venituri din
activități independente și care sunt acestea;
o Cei din mediul rural vor aduce certificatele de atestare fiscală eliberate
de către Primăria comunei.

-

Fișa fiscală care atestă venitul pe anul 2015 al familiei.

-

Declarație pe proprie răspundere din partea unui părinte sau tutore legal că nu
există alte venituri în afară de cele declarate.

-

Dacă unul din părinți sau ambii sunt decedați trebuie să se prezinte actele care
justifică acest aspect și documentele care atestă suportul social (copie după
decizia de pensie de urmaș și copii ale cupoanelor de pensie de urmaș de pe
ultimele 4 luni).

-

Dacă părinții sunt divorțați trebuie să se prezinte actele cate justifică acest
aspect și documentele care atestă pensia alimentară. În cazul în care copilul nu
beneficiază de pensie alimentară, trebuie să se realizeze o declarație pe proprie
răspundere prin care părintele responsabil de copil declară lipsa veniturilor de
acest tip.

●

Copie după cartea de identitate/certificatul de naștere (pentru cei care nu au împlinit încă
14 ani).
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●

Copie dupa cărțile de identitate/certificatele de naștere ale tututor membrilor familiei care
locuiesc cu aplicantul.

●

Declaraţie proprie răspundere prin care se atestă conformitatea documentelor prezentate.

Condiții de acordare a burselor


Bursa de merit: bursierii trebuie să-și păstreze pe tot parcursul anului școlar calitatea de
integralist şi media generală minimum 9.00, pe care le vor dovedi pe baza unei adeverințe
eliberate de instituția de învățământ la care urmează cursurile. De asemenea, aceștia trebuie
să se implice în diverse activități școlare și extrașcolare în timpul anului școlar 2016-2017.



Bursa de performanță: bursierii trebuie să ne dovedească pe tot parcursul anului că aceștia
au achiziționat instrumente de practică și/sau au luat parte la cursuri de pregătire care s-au
concretizat ulterior în participarea la concursuri și olimpiade.

Cu fiecare bursier Fundația Comunitară Iaşi va semna un contract care stabilește drepturile și
obligațiile părţilor. De asemenea, după acceptarea în program bursierul își asumă poziția de
voluntar al Fundației pentru activitățile desfășurate în timpul anului care necesită ajutorul lui. În
funcție de programul și disponibilitatea tânărului, acesta va fi cooptat în derularea unor evenimente
și fonduri importante ale Fundației. În acest mod, el interacționează și cunoaște mai bine Fundația
Comunitară Iași, participarea la activități având un rol semnificativ în dezvoltarea lui profesională
și personală.

Depunerea dosarelor:
Dosarele pot fi depuse direct la sediul Fundației Comunitare Iaşi, Str. Petru Poni, nr. 1 bis, în baza
unei programări stabilite în prealabil, telefonic sau prin e-mail. Toate documentele vor avea
conținut doar pe o față și vor fi perforate și aranjate, într-un dosar de carton cu șină, în ordinea
în care apar la „Acte necesare pentru depunerea dosarului/aplicației”. În momentul în care se va
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depune dosarul va exista o discuție de cunoaștere cu aplicantul de care se va ține cont în selecția
bursierilor.
Data limita de depunere a dosarelor este 31 octombrie 2016, ora 16:00, la sediul Fundației
Comunitare Iași.

Calendarul programului
29 septembrie 2016

Lansarea Fondului de Burse

29 septembrie – 31 octombrie Promovarea programului, depunerea aplicațiilor și întâlniri cu
2016

aplicanții pentru a-i cunoaște mai bine

31 octombrie 2016

Data limită de depunere a dosarelor

31 octombrie - 7 noiembrie Selecția aplicanților eligibili de către echipa Fundației
2016

Comunitare Iași

7 noiembrie – 9 decembrie 2016 Selecția bursierilor de către donatori
16 decembrie 2016

Anunțarea aplicanților care au intrat în Fondul de Burse

19 decembrie 2016

Eveniment lansare Fondul de Burse sesiunea 2016 și
semnarea contractelor cu părinții bursierilor

decembrie 2016 - decembrie Implementare şi monitorizare program
2017

Prezentarea unor documente false, neactualizate la zi ori a documentaţiei incomplete privind
veniturile, în scopul obținerii bursei atrage după sine pierderea dreptului de a solicita pe viitor alte
burse sau a unui alt tip de suport din partea Fundației Comunitare Iaşi.
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Pentru mai multe informații vă rugăm să o contactați pe:
Andreea Marosac, Coordonator Fondul de Burse
T: 0720.540.521
E: andreea.marosac@fundatiacomunitaraiasi.ro
W: www.fonduri.fundatiacomunitaraiasi.ro

Fundația Comunitară Iași, str. Petru Poni, nr. 1 bis, etaj 1, Iași, România 700523
Tel: 0720-540.521, email: andreea.marosac@fundatiacomunitaraiasi.ro,
www.fundatiacomunitaraiasi.ro

