Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne
programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje (Združenje EPEKA)
Koroška cesta 8, Maribor
www.epeka.si
in
Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani
Vojkova 63, Ljubljana
www.studentski-tolar.si

ob mednarodnem dnevu humanitarnosti 2020, ki ga obeležujemo 19. 8.,
objavljata:

POZIV
ZA DODELITEV NEPOVRATNE DENARNE POMOČI
ROMSKIM ŠTUDENTOM

Poziv in razpisna dokumentacija bosta vsem zainteresiranim tudi javno predstavljena.
PREDSTAVITEV BO POTEKALA V TOREK, 18. 8. 2020, OB 11H, V PREDAVALNICI 1 V
ŠTUDENTSKEM KAMPUSU, NA PIVOVARNIŠKI 6 V LJUBLJANI.
Udeležbo svetujemo vsem potencialnim prijaviteljem, saj se lahko še pred oddajo vloge pozanimajo
o vseh potrebnih prilogah, dokazilih ipd.

Ljubljana, 12. 8. 2020

Poziv za dodelitev nepovratne denarne pomoči romskim študentom

1.

NAMEN, CILJ IN PREDMET POZIVA

Namen poziva je:
▪ reševanje socialne stiske romskih študentov;
▪ povečanje možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja romskih študentov;
▪ pozitivno diskriminirati med študenti romsko etnično manjšino v Sloveniji in jih motivirati za
dosego višje stopnje izobrazbe;
▪ nuditi dodatno pomoč romskim študentom tudi ob razmerah zaradi bolezni covid-19;
▪ prispevati k prizadevanjem za izboljšanje zaposlitvenega, socialnega in izobraževalnega
položaja romskih študentov.
Cilj poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči romskim prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in
merila iz tega poziva in so na njem izbrani.
Predmet poziva je dodeljevanje nepovratne denarne pomoči romskim študentom v socialni stiski v
višini, razvidni iz poglavja 5 te dokumentacije.
Poziv je namenjen romskim študentom, natančnejši pogoji za prijavo na poziv pa so objavljeni v
poglavju 2.
Sredstva za denarne pomoči v skupni višini do 4.000,00 € so pridobljena iz naslova Fundacije
Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani in Združenja EPEKA, so.p.

2. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PROSILCI
I. Splošni pogoji:
Denarna pomoč se lahko dodeli samo pripadnikom romske etnične manjšine, ki niso v rednem
delovnem razmerju in obenem izpolnjujejo enega od spodnjih dveh pogojev, in sicer da v
študijskem letu 2020/21:
•

imajo status študenta na višjih strokovnih šolah, ki so vpisane v Centralno evidenco
udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ), ali visokošolskih zavodih, ki so vpisani v
Evidenčni in analitskim informacijskim sistemom visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ),
v Republiki Sloveniji;

•

so prvo leto brez statusa študenta in so hkrati še vedno vpisani na visokošolski ali višješolski
zavod iz prejšnje alineje (tj. »pavzirajo«).

Denarna pomoč se lahko dodeli romskim študentom s statusom študenta na zavodih iz prejšnjega
odstavka s tujim državljanstvom, vendar le v primeru, da poleg zgornjih pogojev hkrati
izpolnjujejo še vse naslednje, ki jih morajo izpolnjevati tudi prosilci z državljanstvom Republike
Slovenije:
- prosilec ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno ali stalno bivališče;
- prosilec ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj šest polnih
mesecev, preden se na ta poziv prijavi;
- prosilec NI vpisan na visokošolski ali višješolski zavod iz prejšnjega odstavka kot študent
na izmenjavi oziroma študent na praksi (npr. programi Erasmus+, Ceepus, …).
Ne glede na prejšnje odstavke se pomoč tudi ne more dodeliti osebi, ki je1:
- v zadnjih 12 mesecih že prejela dve denarni pomoči Fundacije Študentski tolar, ne
glede na njuni obliki, višini oz. razpisa, na podlagi katerih sta bili denarni pomoči dodeljeni;
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-

pri Fundaciji Študentski tolar skupaj že prejela 5 denarnih pomoči, ne glede na
njihovo obliko, višino oz. na razpis, na podlagi katerega so bile te dodeljene.

v to se ne upoštevata Poziv Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani v letu 2020 ob izbruhu
koronavirusa in Poziv Študentske organizacije Slovenije v sodelovanju s Fundacijo Študentski tolar za
dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom ob izbruhu koronavirusa, oba iz aprila 2020.
1

II. Ostali pogoji:
▪

prosilec je v socialni stiski;

▪

denarna pomoč bo prosilcu pomagala pri razreševanju njegove socialne stiske.

Razlogi za socialno stisko so lahko:
• povečanje števila družinskih članov oziroma rojstvo otroka prosilcu;
• nastop brezposelnosti vzdrževalca družine;
• smrt vzdrževalca družine;
• spor prosilca z vzdrževalcem družine (s staršem/starši) glede preživninske obveznosti;
• nezmožnost prosilca za aktivno reševanje lastne materialne ogroženosti zaradi
utemeljenih zdravstvenih težav;
• izpad dohodkov kot posledice epidemije koronavirusa;
• zdravstvene, psihosocialne ali druge posebne okoliščine;
• druge ekonomske ali socialne okoliščine.
Pod razloge za socialno stisko se ne upoštevata vpisnina ali šolnina za študij.
Denarna pomoč po tem pozivu se lahko dodeli in uporabi samo iz razlogov:
•
•
•
•
•
•
•

nakupa osnovnih življenjskih potrebščin;
preživljanja otroka ali družine;
zdravstvenih težav in/ali invalidnosti;
nepredvidenih naravnih in družinskih nesreč, ki povzročijo socialno ogroženost;
reševanja stanovanjske problematike;
druge narave, ki so povzročile hudo socialno stisko;
reševanja drugega ekonomskega ali socialnega problema.

3. DOKUMENTACIJA, KI JO PREDLOŽIJO PROSILCI
Vsi dokumenti, dokazila, kot tudi sama vloga, morajo biti zapisani v slovenskem, romskem
ali angleškem jeziku, valute pa pretvorjene v evre.
Prosilec NE potrebuje uradnega prevoda dokumentov, temveč naj priložene dokumente sam
prevede v enega od teh jezikov (enako velja za denarne enote).
I. Prošnja, dokazila in izjave, ki jih morajo predložiti vsi prosilci (obrazci so priloženi v
nadaljevanju):
1

pisna prošnja (opis trenutne stiske, opis splošnega socialnega položaja prosilca in
namen porabe denarne pomoči);
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2

izpolnjen in podpisan Obrazec za dodelitev nepovratne denarne pomoči romskim
študentom;

3

izpolnjena in podpisana Izjava o osebnih računih in aktivnem članstvu v študentskem
servisu;

4

izpolnjena in podpisana Izjava o nezaposlenosti in Izkaz namenske porabe sredstev,
pridobljenih na tem pozivu;

5

primerno dokazilo ali izjava, da je prosilec pripadnik romske etnične manjšine;

6

fotokopija osebnega dokumenta z obeh strani;

7

fotokopija bančne kartice oz. kartic z obeh strani;

8

pet podpisanih izvodov Pogodbe o denarni pomoči romskim študentom v stiski, s čimer
se prosilec strinja s pogodbenimi določili;

9

potrdilo o vpisu na višji strokovni šoli ali visokošolskem zavodu po tem pozivu za
študijsko leto 2020/21 (za prosilce, ki imajo status študenta)
oz. potrdilo o »pavziranju« ali ustrezno drugo potrdilo visokošolskega/višješolskega
zavoda po tem pozivu, na katerem študirajo (za prosilce, ki so prvo leto brez statusa
študenta), v katerem je jasno zapisano, da ima prosilec v tekočem študijskem letu
dovoljenje za opravljanje manjkajočih obveznosti;

10 dokazila vseh bank, pri katerih ima prosilec odprt tekoči in/ali varčevalni račun, o vseh
nakazilih oz. prejemkih za zadnjih 6 polnih mesecev pred oddajo vloge (v primeru
oddane vloge v mesecu oktobru, je treba poslati bančne izpiske od 1. 4. do
30. 9. 2020);
Na dokazilu mora biti razvidno tudi končno stanje in imetnik računa.
Tuji državljani morajo priložiti tudi dokazila bank iz matične države oz. države, kjer imajo urejeno državljanstvo. Izpiske
morajo prevesti v slovenski, romski ali angleški jezik. Uradni prevod ni potreben. Valute naj prosilec sam pretvori v evre.
V primeru, da ima študent odprt varčevalni račun, je potrebno priložiti tudi končno stanje na tem računu.
Potrdila iz spletnih bank veljajo le v primeru, da so podpisana in ožigosana s strani banke.

11 izpis zaslužkov, prejetih na podlagi napotnice študentskega servisa oz. drugega
pooblaščenega koncesionarja za obdobje zadnjih 6 polnih mesecev pred mesecem
oddaje vloge, ki ga prosilci dobijo na študentskih servisih, kjer so vpisani kot aktivni
člani;
12 izpolnjen Seznam priložene dokumentacije.
II. Dokazila in potrdila, ki jih lahko prosilci dodatno predložijo:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

fotokopija potrdila o brezposelnosti vzdrževalca družine;
fotokopije rojstnih listov otrok (obvezno priložijo prosilci, ki imajo otroke);
fotokopija odločbe o preživnini ali dogovora o preživljanju (obvezno priložijo prosilci, ki imajo
otroke in pri katerih je bila izdana odločba oz. dogovor);
fotokopija potrdila o statusu študenta s posebnimi potrebami (obvezno priložijo prosilci s tem
statusom);
druga potrdila iz obdobja največ zadnjih šestih mesecev pred oddajo vloge, ki so vplivala
na socialno ogroženost (kot so npr. mnenje centra za socialno delo o položaju prosilca,
zdravniška potrdila prosilca ali ožjih članov družine, odločba o kategorizaciji invalidnosti itd.);
delo prosilca prek avtorske ali podjemne pogodbe (za zadnjih šest mesecev pred oddajo vloge)
– se v točkovniku upoštevano enako, kot študentsko delo.
4/7

Poziv za dodelitev nepovratne denarne pomoči romskim študentom

4. MERILA ZA DODELITEV POMOČI
Pri dodeljevanju pomoči se kot glavna kriterija upoštevata trenutna stiska študenta in njegov splošni
socialni položaj ter izhodišče, da je pripadnik romske skupnosti.
Ocena splošnega socialnega položaja prosilca se pridobi s točkovanjem po točkovniku iz poglavja
9, ki ga sestavljajo točke za:
•

splošni položaj prosilca, ocenjen na podlagi pisne prošnje;

•

prejemke prosilca v zadnjih šestih polnih mesecih pred mesecem oddaje vloge;

•

delo preko napotnice študentskega servisa v zadnjih šestih polnih mesecih pred mesecem
oddaje vloge;
V kolikor prosilec k vlogi ne priloži primernega izpisa zaslužkov, prejetih na podlagi napotnice
študentskega servisa, se smatra, da prosilec v zadnjih šestih mesecih pred oddajo vloge ni opravljal
študentskega dela in se temu primerno to točkuje po točkovniku. Prosilca po oddani vlogi k naknadni
oddaji tega izpisa ne pozivamo. Pri točkovanju se primerno upoštevajo tudi druge oblike dela.

•

brezposelnost starša oz. skrbnika (dodatno);
Prosilec prejme točke le v primeru priloženega potrdila Zavoda za zaposlovanje, ki priča o brezposelnosti
starša oz. skrbnika. Prosilca po oddani vlogi k naknadni oddaji tega potrdila ne pozivamo.

•

mnenje Centra za socialno delo o položaju prosilca (dodatno);
Prosilec prejme točke le v primeru priloženega mnenja Centra za socialno delo, ki ga izda center na
zahtevo prosilca izključno za namen mnenja kot priloge prijave na ta poziv (odločbe centra za primere
štipendij idr. se ne upoštevajo). Prosilca po oddani vlogi k naknadni oddaji tega mnenja ne pozivamo.

•

zdravniško potrdilo, potrdilo o invalidnosti (dodatno);
Prosilec prejme točke le v primeru priloženega zdravniškega potrdila, ki priča o hudi bolezni ali poškodbi
prosilca, ki se je pripetila v zadnjih šestih mesecih pred oddajo vloge in iz katerega je razvidno, da je to
stanje občutno vplivalo na socialni ali študijski status prosilca (zdravstveno stanje ožjih družinskih članov
ni predmet tega merila, temveč kvečjemu merila iz prve alineje meril). Prosilca po oddani vlogi k naknadni
oddaji tega potrdila ne pozivamo.

•

status študenta s posebnimi potrebami (dodatno);
Prosilec prejme točke le v primeru priloženega potrdila o imetju tovrstnega statusa. Prosilca po oddani
vlogi k naknadni oddaji tega potrdila ne pozivamo.

•

rojstni listi otrok (dodatno);
Prosilec prejme točke le v primeru priloženih rojstnih listov svojih otrok. Prosilca po oddani vlogi k naknadni
oddaji tega izpisa ne pozivamo.

5. IZBIRNI POSTOPEK
Na podlagi skupne ocene pisne prošnje, vlog in dokazil bo naročnik točkoval vlogo. Do enkratne
denarne pomoči bo upravičenih do deset prosilcev – študentov, pripadnikov romske etnične
manjšine, ki bodo dosegli največ točk.
Prosilci bodo o rezultatu svoje vloge obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma zaključka
razpisa.
Izbrani prosilci morajo podpisati pogodbo o dodelitvi denarne pomoči. Pogodba je priložena temu
pozivu in jo mora prosilec v petih izvodih obvezno poslati skupaj s svojo vlogo. Če bo vloga prosilca
odobrena, bosta Združenje EPEKA, so.p. in Fundacija Študentski tolar dokončno izpolnili pogodbo
in en izvod pogodbe izročili prosilcu.
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6. OBLIKA DODELITVE DENARNE POMOČI
Posameznemu prosilcu se sme dodeliti denarno pomoč v enkratnem znesku v višini 400,00 €.
Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu prosilcu, bodo na podlagi podpisane pogodbe
nakazana prosilcu na njegov osebni račun. Nakazila po tem pozivu bo na podlagi odločb v imenu
obeh nosilcev poziva izvedla Fundacija Študentski tolar.
Denarne pomoči za pozitivno ugodene prosilce, ki ne študirajo na visokošolskem ali višješolskem
zavodu, ki je članica ŠOU v Ljubljani, bo v celoti namenilo Združenje EPEKA, so.p.

7. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE VLOG
Rok za predložitev vlog je do vključno 9. 10. 2020 (velja poštni žig). Vloge se lahko oddajo v
času trajanja tega poziva.
Prosilec mora vlogo za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto na naslov:
Fundacija Študentski tolar
Ustanova ŠOU v Ljubljani
Pivovarniška 6
1000 Ljubljana
Opremljenost vloge: Vlogo na poziv je treba poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna
ustrezna označba: »Ne odpiraj – Vloga za dodelitev nepovratne denarne pomoči za Rome«.
Na hrbtni strani ovitka naj bo napisan naslov prosilca.
Prosilec lahko namesto priporočene pošte odda svojo prijavo tudi osebno v pisarni Fundacije
Študentski tolar (za čas oddaje naj se dogovori preko elektronske pošte info@studentski-tolar.si).
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravilno ter pravočasno predložena. V primeru
nepopolne vloge komisija vlagatelja pozove k dopolnitvi obvezne dokumentacije v skladu z določili
tega poziva (morebitne dodatne priloge prosilec priloži sam ob oddaji vloge). Vlagatelj mora vlogo
dopolniti v desetih delovnih dneh od prejema poziva k dopolnitvi vloge, sicer se vloga
zavrže. Nepopolne vloge po roku za dopolnitev in nepravilno ali nepravočasno oddane vloge bo
komisija zavrgla.

8. DODATNE INFORMACIJE
Dokumentacija poziva in dodatne informacije so na voljo pri Fundaciji Študentski tolar na telefonski
številki: 01 438 02 19 ali preko e-pošte info@studentski-tolar.si ter na spletni strani:
www.studentski-tolar.si.
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9. TOČKOVNIK
NEPOVRATNA DENARNA POMOČ ROMSKIM ŠTUDENTOM
TOČKOVNIK
Priimek in ime: ______________________________________

oznaka.: _____________
rangi

1. PREJEMKI V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH (na mesec)

opomba: tu štejemo vsa nakazila na vseh bančnih in varčevalnih računih
in nato ta seštevek delimo s 6!
BANKA
ZNESEK
2. DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA SKUPAJ V ZADNJIH
ŠESTIH MESECIH
SERVISI
ZNESEK

do 178,00 €

10

178,01–297,00 €

8

297,01–356,76 €

6

356,77–416,00 €

4

416,01–524,00 €

2

524,01–634,24 €

1

634,25 ali več

0

0€

0

0–100€

2

101–300 €

4

nad 300 €

6

3. MNENJE CENTRA ZA SOCIALNO DELO O OGROŽENOSTI DRUŽINE
4. BREZPOSELNOST VZDRŽEVALCA DRUŽINE

točke

točkovnik

0/2
enega

2

obeh

4

5. ZDRAVNIŠKO POTRDILO, POTRDILO O INVALIDNOSTI

0/2

6. STATUS ŠTUDENTA S POSEBNIMI POTREBAMI

0/2
1 otrok

7. OTROCI

2 otroka
3 otroci ali več

8. TRENUTNA SOCIALNA STISKA
opomba: ocenjeno glede na pisno obrazložitev prosilca o socialni stiski

4
7
10
0 / 5 / 10 / 15
/ 20 / 25 / 30
skupaj točke

Opombe:
Podpis člana komisije za ocenjevanje:
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