Družbeno odgovorni projekt Fundacije Študentski tolar, SNG Drama in Mastercard Slovenija

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani objavlja:

Družbeno odgovorni projekt SNG Drama, Mastercard Slovenija
in Fundacija Študentski tolar
»RAZŠIRIMO ŠTUDENTSKA OBZORJA«
Fundacija Študentski tolar, v sodelovanju s SNG Drama Ljubljana in Mastercard Slovenija,
objavlja razpis »Razširimo študentska obzorja«, za obisk gledaliških predstav ali e-vstopnic
za ogled predstav na spletu, namenjenih študentom, ki so se zaradi različnih dogodkov znašli
v socialni stiski. Predstave po tem razpisu predvaja SNG Drama Ljubljana.
Razpis vključuje udeležbo na predstavah v gledališki sezoni 2021 / 2022.
Sredstva za izvedbo razpisa so pridobljena s strani SNG Drama Ljubljana in Mastercard
Slovenija.
SPLOŠNI POGOJI:
Brezplačna vstopnica se lahko dodeli samo osebam, ki niso v rednem delovnem
razmerju in imajo v študijskem letu 2021/22 status študenta na:
▪ visokošolskih zavodih, ki so vpisani v Evidenčni in analitski informacijski
sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ); ali
▪ višjih strokovnih šolah, ki so vpisane v Centralno evidenco udeležencev
vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ); ali
▪ javno priznanem višješolskem ali visokošolskem zavodu v tujini in so hk rati
državljani Republike Slovenije.
Razpis traja do porabe 200 vstopnic, zato zainteresirani pohitite s prijavo.
VLOGA, DOKAZILA IN IZJAVE, KI JIH PREDLOŽIJO PROSILCI:


Izpolnjen obrazec Vloga za dodelitev brezplačne vstopnice SNG Drama in izjava o
nezaposlenosti s kontaktnimi podatki prosilca;



Kratka pisna prošnja;



potrdilo o vpisu na visokošolski oz. višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani za
študijsko leto 2021/22;



dokazila bank/-e o vseh nakazilih in prejemkih, z razvidnim končnim stanjem na
računu, za zadnje tri polne mesece pred oddajo vloge (npr. če vlogo oddate v mesecu
septembru, je treba poslati bančne izpiske za čas od 1. 6. 2021 do 31. 8. 2021).
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PRIJAVA NA RAZPIS IN IZBIRNI POSTOPEK:
Prosilci pošljejo vlogo z dokazili po pošti na naslov: Fundacija Študentski tolar,
ustanova ŠOU v Ljubljani, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana, s pripisom »Vstopnice
SNG Drama« ali po elektronski pošti na naslov: info@studentski-tolar.si.
Prosilci, ki so v letih 2019, 2020 in 2021 pri Fundaciji Študentski tolar prejeli katerokoli pomoč,
se lahko na razpis prijavijo zgolj s poslano Vlogo za dodelitev brezplačne vstopnice SNG
Drama.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravilno poslana. V primeru nepopolne vloge
komisija prosilca preko elektronske pošte pozove k dopolnitvi vloge v delih, kot to določa
razpis. Prosilec mora vlogo dopolniti najkasneje v osmih dneh od poziva k dopolnitvi (dan
poslanega elektronskega poziva), pri čemer velja, da je bila vloga oddana šele na datum
dopolnitve vloge.
Do brezplačne vstopnice za ogled gledališke predstave ali e-vstopnice za ogled
predstave na spletu, bodo upravičene študenti, ki bodo prvi prejeli 30 točk pri
ocenjevanju oziroma bivši prejemniki pomoči pri Fundaciji Študentski tolar, ki bodo
poslali vlogo.
Vsak študent, ki ima odobreno vlogo, lahko prejme 2 vstopnici.
O razpoložljivih vstopnicah vas bomo obveščali sproti – vsak konec meseca, za
naslednji mesec po elektronski pošti in na družabnih omrežjih.
Pri dodeljevanju te oblike pomoči bo Fundacija Študentski tolar razpoložljiva sredstva oz.
brezplačne vstopnice podelila med upravičence po vrstnem redu prejetja popolne vloge do
porabe sredstev na tem razpisu.
Fundacija Študentski tolar bo rezultate tega razpisa sporočala posameznemu prosilcu v roku
največ 10 dni od prejema popolne vloge, in sicer na njegov elektronski naslov.
VEČ INFORMACIJ O RAZPISU:
Dodatne informacije o razpisu lahko prosilci pridobijo pri Fundaciji Študentski tolar, ustanovi
ŠOU v Ljubljani preko e-pošte: info@studentski-tolar.si.

PRILOGA:


TOČKOVNIK
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TOČKOVNIK ZA DODELITEV BREZPLAČNE VSTOPNICE
2021/2022

Priimek in ime: ____________________________________
rangi

Oznaka:
točkovnik točke

1. Mesečni prejemki v zadnjih treh polnih mesecih

0–420 €

10

opomba: seštevek delimo s 3

421–600 €

5

nad 601 €

2

0€

0

1–150 €

2

151–350 €

4

nad 351 €

5

ZNESEK:

2. Delo preko študentskega servisa
skupaj v zadnjih treh polnih mesecih

ZNESEK:

3. Motivacijsko pismo – trenutna socialna stiska prosilca

5–30

skupaj točke
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