Stypendia św. Mikołaja
Marzymy o tym, by w Polsce nie było ani jednego dziecka, które z powodu trudnej sytuacji finansowej
nie może rozwijać swoich talentów czy zainteresowań i dlatego od 2010 roku prowadzimy
ogólnopolski program stypendialny. Stypendia św. Mikołaja to program unikatowy, który opiera się
na ścisłej współpracy ze szkołami i ich zaangażowaniu w pomoc potrzebującym uczniom. Celem
naszego programu stypendialnego jest nie tylko wspieranie zdolnych, zaangażowanych społecznie
uczniów z niezamożnych rodzin z całej Polski, ale także promowanie postaw obywatelskich i
tworzenie solidarnej więzi między uczniami, szkołami i ich absolwentami. Już ponad 2500 uczniów
otrzymało Stypendium św. Mikołaja i z każdym kolejnym rokiem szkolnym ta liczba rośnie. W ramach
programu szkolimy nauczycieli i organizujemy konkurs „Solidarna Szkoła” dla najbardziej
zaangażowanych szkół, którego galę honorowym patronatem objęła Małżonka Prezydenta RP.
Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja
Celem Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja jest wsparcie zaangażowanej społecznie
młodzieży w wieku 16–20 lat pochodzącej z różnych miejscowości z całej Polski. Każdego roku wiosną
ogłaszamy otwartą rekrutację, w ramach której młodzi ludzie wysyłają nam swoje pomysły na
projekty, które chcieliby zrealizować w swoich społecznościach lokalnych. Wybieramy autorów
najlepszych z nich i zapraszamy ich do udziału w Akademii. Szkolimy z zakresu zarządzania projektami
podczas Szkoły Letniej, wspieramy w realizacji projektów poprzez tutoring, organizujemy Szkołę
Zimową, podczas której uczestnicy programu wymieniają się doświadczeniami, a także zloty
absolwentów. Dotychczas w ramach Akademii wykształciliśmy niemal 150 młodych osób, które
zrealizowały w swoich miejscowościach 100 projektów, angażując do współpracy wolontariuszy.
Akademię Liderów Fundacji Świętego Mikołaja prowadzimy od 2015 roku.
Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły (projekt edukacyjny w Syrii)
W ramach programu edukacyjnego w Aleppo objęliśmy pomocą już ponad 10 tysięcy dzieci i
młodzieży poprzez dystrybucję wyprawek szkolnych, remont i wyposażenie sali przedszkolnej,
stypendia dla studentów, uruchomienie i sfinansowanie działalności dwóch świetlic edukacyjnych i
mini-szkół, remont boisk i placów zabaw, przeprowadzenie projektów społeczno-edukacyjnych we
współpracy z lokalnymi organizacjami młodzieżowymi, zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego dla
dzieci. Działania w Aleppo prowadzimy nieprzerwanie od 2018 roku.
Pomoc dla dzieci w Mariupolu (wschodnia Ukraina)
Celem programu pomocowego na wschodzie Ukrainy jest wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży z
rodzin wewnętrznie przesiedlonych, ubogich i sierot w Mariupolu. W ramach działań będziemy
prowadzić program stypendialny dla dzieci w wieku szkolnym, świetlicę edukacyjną, zorganizujemy
obóz wakacyjny, dystrybucję wyprawek szkolnych, remont toalet w szkole oraz akcję świąteczną dla
sierot z domu dziecka. Pomocy na wschodzie Ukrainy udzielamy od 2019 r.
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