Nadační fond Matyáše Kosíka
Vážení členové Mensy, přátelé a příznivci školy,
dovolujeme si vám oznámit, že jsme založili na přání a památku našeho zesnulého absolventa
Matyáše Kosíka nadační fond nesoucí jeho jméno – Nadační fond Matyáše Kosíka.
Účelem tohoto nadačního fondu je poskytování tzv. Stipendia Matyáše Kosíka na podporu a
rozvoj nadání a talentu žáků na Mensa gymnáziu, o. p. s, na podporu tvůrčích a vzdělávacích
aktivit vedoucích k rozvoji nadání a talentu, na zlepšování schopností a vědomostí a motivaci
k celoživotnímu učení.
Z majetku nadačního fondu, který dosud není velký a kterému odkázal finanční prostředky i
sám Matyáš a jeho rodina, budou udělována stipendia Matyáše Kosíka na aktivity související
s účelem nadačního fondu.
Budou přidělovány dva druhy stipendií: a) stipendia za mimořádné úspěchy a nadstandardní
reprezentaci školy v soutěžích, přehlídkách a dalších aktivitách, b) stipendia na úhradu
vzdělávacích aktivit, programů na rozvoj nadání a talentu, stáží. Podrobnější informace v
zakládací listině.
A to nejdůležitější nakonec: abychom mohli nějaká stipendia vůbec udělovat, je důležité
mít ve fondu co nejvíce finančních prostředků, abychom mohli uspokojit co nejvíce
zájemců a přidělit co nejvyšší částky. Prosíme tedy, pokud můžete přispět do nadačního
fondu jakoukoli, třeba i symbolickou částkou, neváhejte, vše bude použito na
prospěšnou věc. Přidělování prostředků budeme každoročně zveřejňovat, vše bude
naprosto transparentní.
Také prosíme, abyste informaci o fondu šířili dále, třeba máte mezi Vašimi známými či
kamarády, kolegy atd. někoho, kdo by mohl také přispět. Přispívat mohou samozřejmě i větší
či menší firmy. Předem všem moc děkujeme za případné dary i šíření.
Číslo účtu Nadačního fondu: 1031690264/6100 – Equa bank
Pro účely nadačního fondu vzniká i samostatná webová stránka, o jejím dokončení Vás
budeme informovat. Tam se dozvíte jednak Matyášův příběh, jednak budeme zveřejňovat
přidělení finančních prostředků, jména dárců atp.
Předem všem děkujeme za podporu a pomoc.
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