JAGODA
Pochodzę z małej miejscowości Kaznów
na Lubelszczyźnie. Do projektu Klasa
dostałam się w 2010 roku. Podczas
liceum i studiów prawniczych poznałam
wielu wspaniałych ludzi. Angażowałam
się w szereg inicjatyw społecznych,
realizowałam się jako wolontariusz oraz
członkini kół naukowych czy stowarzyszeń.
Pracę w zawodzie rozpoczęłam na
drugim roku studiów w Biurze Rzecznika
Praw Obywatelskich, odbyłam praktyki
w Kancelarii Prezydenta RP. Aktualnie jestem
aplikantką adwokacką i pracuję w dziale
prawnym międzynarodowego koncernu
METRO, zajmującego się zarządzaniem
nieruchomościami. 10 lat temu to wszystko
było dla mnie marzeniem, a dziś jest
rzeczywistością.

PIOTR
Pochodzę z Połańca. Rozpocząłem naukę
w VII LO im. Słowackiego w Warszawie jako
pierwszy rocznik stypendystów programu
Klasa. Studiowałem nauki polityczne
i prawo na Uniwersytecie Warszawskim
oraz Uniwersytecie Karola w Pradze.
W czasie studiów byłem jednym z założycieli
i pierwszym prezesem Stowarzyszenia
Absolwentów Programu Klasa. W 2011 r.
rozpocząłem pracę w Banku BGŻ jako asystent
Pierwszego Wiceprezesa Zarządu, angażując
się jednocześnie jako wolontariusz w działania
na rzecz ochrony praw człowieka. W 2013 r.
uzyskałem stypendium na University College
London i rozpocząłem studia trzeciego stopnia
w Wielkiej Brytanii. Między 2015 a 2019 r.
współpracowałem m.in. z Policją, Rzecznikiem
Praw Obywatelskich, stowarzyszeniem
Lambda Warszawa oraz Organizacją
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
Od 2019 roku jestem wykładowcą kryminologii
na Birmingham City University.

Aplikuj na bnpparibas.pl/fundacja
i wejdź w przyszłość na swoich warunkach!

W PRZYSZŁOŚĆ
NA TWOICH
WARUNKACH
PROGRAM STYPENDIALNY
KLASA FUNDACJI BNP PARIBAS
Decyzje, które podejmujesz teraz, decydują o tym,
jak potoczy się Twoja przyszłość. Ogólnopolski
program stypendialny KLASA już od 18 lat pomaga
zdolnym uczniom wykorzystać ich potencjał.
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 trwa do
15.04.2020. Aplikuj na bnpparibas.pl/fundacja
i wejdź w przyszłość na swoich warunkach!

KLASA TO STYPENDIUM
OBEJMUJĄCE:
	pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum,
Każdy uczestnik programu ma zapewniony pobyt
w internacie oraz wyżywienie. Otrzymuje podręczniki
i comiesięczne kieszonkowe. Bierze udział
w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych
i zajęciach dodatkowych. Stypendyści programu są
pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.
udział w integracyjnym obozie językowym,
stypendium finansowe na I roku studiów.

PONADTO KLASA ZAPEWNIA:

	wsparcie działań wolontariackich,
W ramach programu zaangażowania stypendystów
„Możesz na mnie polegać” uczniowie dzielą się swoją
wiedzą, umiejętnościami i czasem – każdy wybiera to,
w czym czuje się najlepiej.
dostęp do nagród stypendialnych,
	wieloletnie wsparcie Fundatora –
Banku BNP Paribas,
	dalszy rozwój w ramach działalności
Stowarzyszenia Absolwentów.

APLIKUJ DO
PROGRAMU KLASA:

Kończysz szkołę podstawową, jesteś ciekawy
świata i chcesz się dalej rozwijać? Wystarczy, że:
Twoja średnia ocen wynosi co najmniej 4,5,
	pochodzisz z miejscowości do 100 tys. mieszkańców,
	dochód w rodzinie nie przekracza 1200 zł na osobę,
chętnie pomagasz innym,
	poprosisz dyrektora swojego szkoły podstawowej
lub wychowawcę o napisanie rekomendacji.

Program Klasa jest właśnie dla Ciebie.
To nowe przyjaźnie, nowe horyzonty
i możliwość wejścia w przyszłość na
swoich warunkach.
Wypełnij formularz aplikacyjny na:
www.bnpparibas.pl/fundacja
i dołącz do Klasy.
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Rekrutacja trwa do 15 kwietnia 2020 r.!

01

Szczecin

Gdynia

WARSZAWA
VII LO im. Juliusza Słowackiego
rekrutacja uczniów z terenu województw
mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego
i lubelskiego
WROCŁAW
XIV LO im. Polonii Belgijskiej
rekrutacja uczniów z terenu województw
dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz
wielkopolskiego i lubuskiego
KRAKÓW
I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego
rekrutacja uczniów z terenu województw
małopolskiego, podkarpackiego
i świętokrzyskiego
GDYNIA
III LO im. Marynarki Wojennej RP
rekrutacja uczniów z terenu województw
pomorskiego, warmińsko–mazurskiego,
kujawsko–pomorskiego
SZCZECIN
XIII Liceum Ogólnokształcące
rekrutacja uczniów z terenów województw
zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wrocław

DLACZEGO KLASA?

Kraków

WYJĄTKOWA SKUTECZNOŚĆ
100% stypendystów dostaje się na wymarzone
uczelnie. Program posiada szeroką ofertę programową,
dzięki której każdy z uczniów może rozwijać swoje
zainteresowania.

WIELOLETNIE WSPARCIE

„Klasa” to jeden z najdłużej działających tego typu
programów stypendialnych w Polsce. W ciągu 18 lat
Bank BNP Paribas pomógł 770 absolwentom szkół
podstawowych i gimnazjum z prawie 350 miejscowości
na terenie całej Polski. Każdy stypendysta objęty jest
kompleksową opieką podczas nauki w liceum oraz
wsparciem finansowym na I roku studiów.

KAPITAŁ SPOŁECZNY

Fundacja, Bank, szkoły biorące udział w programie
i Stowarzyszenie Absolwentów prowadzą partnerską
współpracę, opartą na zaufaniu.
Źródło: Badanie ewaluacyjne programu Klasa przeprowadzone w okresie listopad 2015 –
luty 2016 r. przez Fundację Dobra Sieć.

Już blisko 600 stypendystów programu Klasa
z powodzeniem zdało maturę i dostało się na
wymarzone uczelnie wyższe. Dziś studiują
i osiągają pierwsze sukcesy na rynku pracy.
Wystarczy poznać ich historie, by przekonać się,
że warto wierzyć w swoje siły i marzenia.

