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CCoommmmuunniittyy  FFoouunnddaattiioonn  ooff  SSaarraassoottaa  CCoouunnttyy  PPuuttss    

aa  CCoolllleeggee  EEdduuccaattiioonn  WWiitthhiinn  RReeaacchh  ooff  BBooookkeerr  HHiigghh  SScchhooooll  SSttuuddeennttss    

TThhee  $$5500,,000000  ggrraanntt  wwiillll  ffuunndd  ttuuiittiioonn  ccoosstt  ffoorr    

eeccoonnoommiiccaallllyy  ddiissaaddvvaannttaaggeedd  ssttuuddeennttss..  

  

((SSaarraassoottaa,,  FFLL;;  OOccttoobbeerr  1166,,  22002200))    EEccoonnoommiiccaallllyy  ddiissaaddvvaannttaaggeedd  BBooookkeerr  HHiigghh  SScchhooooll  

ssttuuddeennttss  nnooww  hhaavvee  iinnccrreeaasseedd  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  oobbttaaiinn  aa  ccoolllleeggee  ddeeggrreeee  tthhaannkkss  ttoo  aa  rreecceennttllyy  

aawwaarrddeedd  ggrraanntt  ttoo  tthhee  BBooookkeerr  PPrroommiissee  FFoouunnddaattiioonn  ffrroomm  tthhee  AAlllleenn  WWiirrttzz  NNoobbbbee  aanndd  JJoo  

BBoowweenn  NNoobbbbee  FFuunndd  ooff  tthhee  CCoommmmuunniittyy  FFoouunnddaattiioonn  ooff  SSaarraassoottaa  CCoouunnttyy..    

  TThhee  CCoommmmuunniittyy  FFoouunnddaattiioonn’’ss  $$5500,,000000  ggrraanntt  wwiillll  bbee  mmaattcchheedd  iinn  ffuullll  bbyy  tthhee  SSttaannlleeyy  

GG..  TTaattee  FFlloorriiddaa  PPrreeppaaiidd  CCoolllleeggee  FFoouunnddaattiioonn  aanndd  pprroovviiddee  sscchhoollaarrsshhiippss  ffoorr  ffoouurrtteeeenn  BBooookkeerr  

HHiigghh  SScchhooooll  ssttuuddeennttss  ccoovveerriinngg  ttuuiittiioonn  aanndd  rreeggiissttrraattiioonn  ffeeeess  aatt  aa  FFlloorriiddaa  ppuubblliicc  ccoolllleeggee..  

  ““TThhee  ccaappaacciittyy  ooff  aa  qquuaalliittyy  eedduuccaattiioonn  ttoo  ttrraannssffoorrmm  lliivveess  hhaass  lloonngg  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd--  

aanndd  eevveerryy  ssttuuddeenntt  ddeesseerrvveess  tthhee  cchhaannccee  ttoo  ffoorrggee  tthheeiirr  oowwnn  rroouuttee  ttoo  aa  bbrriigghhtt  ffuuttuurree  ––  nnoo  

mmaatttteerr  wwhheerree  tthheeyy  aarree  ffrroomm  oorr  wwhhaatt  rreessoouurrcceess  aarree  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthheemm..    WWhheerree  aa  cchhiilldd  ssttaarrttss  

sshhoouulldd  nnoott  ddiiccttaattee  wwhheerree  tthheeyy  ffiinniisshh,,””  ssaayyss  BBooookkeerr  HHiigghh  SScchhooooll  pprriinncciippaall  DDrr..  RRaacchheell  

SShheelllleeyy..  

  MMiicchhaaeell  JJ..  SShheellttoonn,,  CChhaaiirr  ooff  tthhee  BBooookkeerr  PPrroommiissee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess,,  ooffffeerreedd  aa  

ssiimmiillaarr  sseennttiimmeenntt..    ““TThhee  ccaappaacciittyy  ooff  aa  qquuaalliittyy  eedduuccaattiioonn  ttoo  ttrraannssffoorrmm  tthhee  lliivveess  ooff  ffiirrsstt  

ggeenneerraattiioonn,,  eeccoonnoommiiccaallllyy  ddiissaaddvvaannttaaggeedd  ssttuuddeennttss  hhaass  lloonngg  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd..    BBooookkeerr  



HHiigghh  SScchhooooll  ssttuuddeennttss  ddoo  nnoott  llaacckk  aabbiilliittyy..  TThheeyy  llaacckk  ooppppoorrttuunniittyy..    TThheeyy  nneeeedd  mmeennttoorrss  ttoo  

gguuiiddee  tthheemm..    TThheeyy  nneeeedd  ttoo  bbuuiilldd  sskkiillllss,,  ssuucchh  aass  ppeerrsseevveerraannccee  aanndd  tteeaammwwoorrkk,,  tthhaatt  aarreenn’’tt  

ffoouunndd  iinn  tteexxttbbooookkss..  AAnndd  tthheeyy  nneeeedd  ttoo  sshhaappee  aa  cclleeaarr  vviissiioonn  ooff  wwhhaatt  tthheeyy  ccaann  ddoo  wwiitthh  tthheeiirr  

lliivveess  aanndd  hhooww  tthheeyy  ccaann  ggeett  tthheerree..  TThhee  CCoommmmuunniittyy  FFoouunnddaattiioonn  ggrraanntt  wwiillll  hheellpp  ffuullffiill  tthheessee  

nneeeeddss..””  

  WWiitthh  6699%%  ooff  BBooookkeerr  HHiigghh  SScchhooooll  ssttuuddeennttss  ccllaassssiiffiieedd  aass  ““eeccoonnoommiiccaallllyy  

ddiissaaddvvaannttaaggeedd,,””  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ttuuiittiioonn  aassssiissttaannccee  iiss  uunnddeenniiaabbllee..    TThhee  aavveerraaggee  FFlloorriiddaa  

ssttuuddeenntt’’ss  llooaann  ddeebbtt  aavveerraaggeess  $$3344,,554444  wwiitthh  aa  mmoonntthhllyy  ppaayymmeenntt  ooff  $$339933  ttaakkiinngg  cclloossee  ttoo  3300  

yyeeaarrss  ttoo  rreeppaayy..      

  DDrr..  SShheelllleeyy  iiss  aallssoo  tthhiinnkkiinngg  ooff  tthhee  ffuuttuurree  tthhiiss  ggrraanntt  wwiillll  pprroovviiddee  hheerr  ssttuuddeennttss..  ““TThhee  

CCoommmmuunniittyy  FFoouunnddaattiioonn  ggrraanntt  wwiillll  hheellpp  bbrriiddggee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ggaapp  bbyy  rreemmoovviinngg  tthhee  ttuuiittiioonn  

bbaarrrriieerr  tthhaatt  pprreevveennttss  hhiigghh  sscchhooooll  ggrraadduuaatteess  ffrroomm  ppuurrssiinngg  aa  ccoolllleeggee  eedduuccaattiioonn  tthheerreebbyy  

bboooossttiinngg  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ooff  wwoorrkkffoorrccee--rreeaaddyy  yyoouunngg  aadduullttss..  TThhee  CCoommmmuunniittyy  FFoouunnddaattiioonn’’ss  

ssuuppppoorrtt  wwiillll  aallssoo  bbee  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  eenndd  ooff  ggeenneerraattiioonnaall  ppoovveerrttyy  ffoorr  aann  eennttiirree  

ppooppuullaattiioonn  ooff  SSaarraassoottaa’’ss  yyoouutthh  wwhhiillee  ccrreeaattiinngg  aa  bbrrooaadd  ppuubblliicc  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhaatt  ccoolllleeggee  

aanndd  tteecchhnniiccaall  ttrraaiinniinngg  iiss  aann  iinnvveessttmmeenntt  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy’’ss  ffuuttuurree  aanndd  aa  nneecceessssaarryy  

ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  KK--1122  eedduuccaattiioonn  iinn  tthhee  2211sstt  cceennttuurryy..””  

  BBooookkeerr  PPrroommiissee  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  pprroovviiddiinngg  eevveenn  mmoorree  sscchhoollaarrsshhiippss  ttoo  BBooookkeerr  HHiigghh  

SScchhooooll  ssttuuddeennttss  dduurriinngg  tthhee  ccoommiinngg  yyeeaarr..  

  

AAbboouutt  CCoommmmuunniittyy  FFoouunnddaattiioonn  ooff  SSaarraassoottaa  CCoouunnttyy  
  

AAbboouutt  tthhee  CCoommmmuunniittyy  FFoouunnddaattiioonn  ooff  SSaarraassoottaa  CCoouunnttyy::  TThhee  CCoommmmuunniittyy  FFoouunnddaattiioonn  ooff  

SSaarraassoottaa  CCoouunnttyy  iiss  aa  ppuubblliicc  cchhaarriittyy  ffoouunnddeedd  iinn  11997799  bbyy  tthhee  SSoouutthhwweesstt  FFlloorriiddaa  EEssttaattee  

PPllaannnniinngg  CCoouunncciill  aass  aa  rreessoouurrccee  ffoorr  ccaarriinngg  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  tthhee  ccaauusseess  tthheeyy  ssuuppppoorrtt,,  

eennaabblliinngg  tthheemm  ttoo  mmaakkee  aa  cchhaarriittaabbllee  iimmppaacctt  oonn  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  WWiitthh  aasssseettss  ooff  oovveerr  $$441177  

mmiilllliioonn  iinn  mmoorree  tthhaann  11,,550000  cchhaarriittaabbllee  ffuunnddss,,  tthhee  CCoommmmuunniittyy  FFoouunnddaattiioonn  aawwaarrddeedd  ggrraannttss  

aanndd  sscchhoollaarrsshhiippss  ttoottaalliinngg  mmoorree  tthhaann  $$227744  mmiilllliioonn  oovveerr  oouurr  4400--yyeeaarr  hhiissttoorryy  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff  



eedduuccaattiioonn,,  tthhee  aarrttss,,  hheeaalltthh  aanndd  hhuummaann  sseerrvviicceess,,  cciivviicc  eennggaaggeemmeenntt,,  aanniimmaall  wweellffaarree  aanndd  

tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  FFoorr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn,,  vviissiitt  wwwwww..CCFFSSaarraassoottaa..oorrgg  oorr  ccaallll  ((994411))  995555--33000000..  

  

AAbboouutt  BBooookkeerr  PPrroommiissee  FFoouunnddaattiioonn  
  

TThhee  BBooookkeerr  PPrroommiissee  FFoouunnddaattiioonn  iiss  aa  ttaaxx--eexxeemmpptt  nnoonn--pprrooffiitt  oorrggaanniizzeedd  ffoorr  tthhee  ssoollee  ppuurrppoossee  

ooff  aassssiissttiinngg  BBooookkeerr  HHiigghh  SScchhooooll  pprreeppaarree  iittss  ssttuuddeennttss  ffoorr  tthhee  2211sstt  cceennttuurryy  wwoorrkkffoorrccee  wwiitthhoouutt  

tthhee  bbuurrddeenn  ooff  uunnmmaannaaggeeaabbllee  ccoolllleeggee  ddeebbtt..    BBooookkeerr  PPrroommiissee  iiss  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ccoolllleeggee  

aanndd  ccaarreeeerr--rreeaaddiinneessss  pprrooggrraamm  ddeessiiggnneedd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  eevveerryy  BBooookkeerr  HHiigghh  SScchhooooll  ssttuuddeenntt  

hhaass  tthhee  sskkiillllss  aanndd  rreessoouurrcceess  nneecceessssaarryy  ttoo  ddeevveelloopp  ttoo  tthheeiirr  ffuulllleesstt  ppootteennttiiaall..    AAddddiittiioonnaallllyy,,  

tthhee  PPrrooggrraamm  pprroovviiddeess  sscchhoollaarrsshhiippss  ccoovveerriinngg  ttuuiittiioonn  aanndd  rreeggiissttrraattiioonn  ffeeeess  aatt  aa  FFlloorriiddaa  

ppuubblliicc  ccoolllleeggee  oorr  tteecchhnniiccaall  sscchhooooll  ffoorr  eelliiggiibbllee  eeccoonnoommiiccaallllyy  ddiissaaddvvaannttaaggeedd  ssttuuddeennttss..    FFoorr  

mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn,,  pplleeaassee  vviissiitt  wwwwww..BBooookkeerrPPrroommiissee..oorrgg  oorr  ccaallll  994411--992288--00556677  

  

  


