Subvencionirani strokovni tečaji za študente v stiski 2018

Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani objavlja:

RAZPIS V LETU 2018 ZA
SUBVENCIONIRANE STROKOVNE TEČAJE
ZA ŠTUDENTE V STISKI

Fundacija Študentski tolar objavlja razpis za obiskovanje subvencioniranih strokovnih tečajev
namenjenih študentom ŠOU v Ljubljani, ki so se zaradi različnih dogodkov znašli v socialni stiski.
Strokovne tečaje po tem razpisu izvaja Fundacija Študentski tolar skupaj z Zavodom ŠOLT. Seznam
tečajev je priložen.
Prosilec, ki bo pri razpisu prejel upravičenost do obiskovanja teh tečajev, bo moral za izvedbo tečaja
doplačati ceno razvidno iz razpisa.
Razpis vključuje udeležbo na strokovnih tečajih, ki se bodo pričeli izvajali v letu 2018.
Sredstva za denarno pomoč v višini 5.500 € so pridobljena iz naslova financiranja s strani Študentske
organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani).
SPLOŠNI POGOJI:
Pravica do subvencioniranega strokovnega tečaja se lahko dodeli osebam, ki izpolnjujejo enega od
spodnjih dveh pogojev:


imajo v študijskem letu 2018/19 status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem
zavodu članice ŠOU v Ljubljani (seznam je priložen v razpisu) in niso v rednem delovnem
razmerju;



so prvo leto brez statusa študenta in so hkrati še vedno vpisani na kateremkoli visokošolskem
ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (t.i. »pavzirajo«) in niso v rednem delovnem
razmerju ali prijavljeni na Zavod RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe.

Upravičenci iz razpisa lahko koristijo katerikoli strokovni tečaj razviden iz razpisa.
Termin tečajev, njihovo trajanje in druge informacije, si lahko zainteresirani ogledajo na spletni strani
zavoda ŠOLT.
Razpis traja do porabe sredstev oz. najkasneje do 15. decembra 2018, zato zainteresirani pohitite s
prijavo.
Katere strokovne tečaje vključuje razpis in koliko bo moral študent ob
pridobitvi subvencije na tem razpisu doplačati je razvidno iz naslednje tabele:
Naziv strokovnega tečaja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

tečaj slovenskega znakovnega jezika
mala vrata retorike
kreativno pisanje
seminar enostavnega knjigovodstva
desetprstno slepo tipkanje
računalniški tečaji (Excel, Word, Access)
cikel treningov asertivnosti
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Doplačilo
študenta

Dejanska
cena tečaja
za študente

30 €
30 €
30 €
50 €
30 €
30 €
10 €

66 €
80 €
101 €
109 €
149 €
97 €
65 €
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VLOGA, DOKAZILA IN IZJAVE, KI JIH PREDLOŽIJO PROSILCI:


izpolnjen obrazec Vloga za dodelitev upravičenosti do subvencioniranega strokovnega tečaja
in izjava o nezaposlenosti s kontaktnimi podatki prosilca;



pisna prošnja ;



potrdilo o vpisu na visokošolski oz. višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani za študijsko leto
2018/19 (za prosilce, ki imajo status študenta) oz. potrdilo o pavziranju ali ustrezno potrdilo
zavoda (za prosilce, ki so prvo leto brez statusa)



podpisana izjava o številu osebnih računov in o prostovoljnem prilaganju dokazila o osebnih
prejemkih, ki so potrebna za ugotavljanje upravičenosti do subvencioniranega strokovnega
tečaja;



dokazila bank/-e o vseh nakazilih oz. prejemkih za zadnje tri polne mesece pred oddajo
vloge (npr. če vlogo oddajate kadarkoli v mesecu septembru, je treba poslati bančne izpiske
za čas od 1. 6. 2018 do 30. 8. 2018) – potrdila iz spletnih bank (npr. KLIK, SKB NET…)
veljajo zgolj v primeru, da so podpisana in ožigosana s strani banke;
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(V kolikor ima prosilec odprt varčevalni račun, je treba predložiti tudi tega.)



izpis zaslužkov, prejetih na podlagi napotnice študentskega servisa za obdobje treh zadnjih
mesecev PRED MESECEM VLOŽITVE VLOGE, ki ga prosilci dobijo na študentskem servisu,
kjer so vpisani kot aktivni član (V kolikor prosilec k vlogi ne priloži te priloge, se smatra, da prosilec v zadnjih
treh mesecih ni opravljal študentskega dela in se temu primerno to točkuje glede na točkovnik.) ;



fotokopija osebnega dokumenta;



morebitne druge priloge, ki pričajo o socialnem položaju prosilca (npr. rojstni list, potrdilo
centra za socialno delo, …) (ta dokazila niso obvezna priloga).

Prosilec, ki je v letu 2017 oz. 2018 prejel eno od oblik pomoči Fundacije Študentski tolar
(denarna pomoč, subvencionirani tečaji idr.), lahko za prijavo na ta razpis odda le motivacijsko
pismo in izpolnjen obrazec Vloga za subvencioniran strokovni tečaj za pretekle prejemnike
pomoči FŠT. Tovrstno vlogo odda prosilec na enak način, kot je zapisano v naslednjem
poglavju.
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Pri točkovanju prošnje je ključnega pomena pisna prošnja, ki prinaša tudi največ točk. Le ta naj
obsega najmanj A4 stran in naj zajema prošnjo za dodelitev subvencioniranega strokovnega tečaja in
obrazložitev, zakaj bi bil študent do tečaja upravičen (izhodišče naj bo, zakaj si ne morete privoščiti
polne cene strokovnega tečaja po študentski ceni, socialne in družinske okoliščine, zdravstveno
stanje, študijski uspeh, obštudijske dejavnosti in druge aktivnosti, ki jih lahko podpre z dokazili).
Prosilci naj bodo pri pisanju pisne prošnje pozorni na to, da je tečaj namenjen posameznikom, ki si
zaradi socialnih okoliščin tečaja ne morejo privoščiti, zato naj svoj socialni položaj čim natančneje
obrazložijo in priložijo dokazila, ki ta položaj tudi potrjujejo.
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PRIJAVA NA RAZPIS IN IZBIRNI POSTOPEK:
Prosilci pošljejo vlogo z dokazili v času trajanja tega razpisa priporočeno po pošti na naslov: Fundacija
Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, s pripisom »za strokovni
tečaj«.
Prosilci lahko vlogo iz tega odstavka, enako označeno, oddajo tudi osebno v času uradnih ur
Fundacije Študentski tolar (te so objavljene na spletni strani fundacije).
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravilno poslana. V primeru nepopolne vloge komisija
prosilca preko elektronske pošte pozove k dopolnitvi vloge. Prosilec mora vlogo dopolniti najkasneje v
desetih dneh od poziva k dopolnitvi, pri čemer pri tem velja, da je bila vloga oddana šele na datum
dopolnitve vloge.
Do obiskovanja subvencioniranega strokovnega tečaja bodo upravičeni tisti prosilci, ki bodo pri
točkovanju zbrali najmanj 30 točk. Pri dodeljevanju te oblike pomoči bo Fundacija Študentski tolar
razpoložljiva sredstva podelila med upravičence po vrstnem redu prejetja vloge do porabe sredstev na
tem razpisu.
Študent se lahko na želen strokovni tečaj prijavi pri Zavodu ŠOLT tudi že pred pridobitvijo odgovora
Fundacije Študentski tolar.
Fundacija Študentski tolar bo rezultate tega razpisa sporočala posameznemu prosilcu v roku največ
21 dni od prejema popolne vloge in sicer na njegov elektronski naslov.
Študentom svetujemo, da vlogo oddajo čim prej, saj bodo do obiskovanja subvencioniranega
strokovnega tečaja upravičenih tisti študenti, ki bodo pri točkovanju dosegli zadostno število točk in
vlogo oddali še v času do porabe sredstev na tem razpisu.
VEČ INFORMACIJ O RAZPISU:
Dodatne informacije o razpisu lahko prosilci pridobijo pri Fundaciji Študentski tolar, Ustanovi ŠOU v
Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur osebno ali preko telefona 01/ 438 02 19
oz. tudi izven časa uradnih ur preko e-pošte: info@studentski-tolar.si.
Termini uradnih ur so objavljeni na spletni strani www.studentski-tolar.si.
VEČ INFORMACIJ O TEČAJIH:
Prosilci lahko več informacij o strokovnih tečajih pridobijo na Zavodu ŠOLT, Rožna dolina, blok 7,
Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana, info@zavod-solt.si, tel: 01/ 242 12 70, 051/ 610 913, 031/ 413 300.

PRILOGE:






TOČKOVNIK
SEZNAM ČLANIC ŠOU V LJUBLJANI
VLOGA ZA DODELITEV UPRAVIČENOSTI DO SUBVENCIONIRANEGA STROKOVNEGA
TEČAJA IN IZJAVA O NEZAPOSLENOSTI
IZJAVA O ŠTEVILU OSEBNIH RAČUNOV
VLOGA ZA DODELITEV UPRAVIČENOSTI DO SUBVENCIONIRANEGA STROKOVNEGA
TEČAJA ZA PRETEKLE PREJEMNIKE POMOČI FŠT

3

Subvencionirani strokovni tečaji za študente v stiski 2018

SEZNAM VISOKOŠOLSKIH IN VIŠJEŠOLSKIH ČLANIC ŠOU V LJUBLJANI
Akademija za glasbo UL
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo UL
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL
Biotehniška fakulteta UL
Ekonomska fakulteta UL
Fakulteta za arhitekturo UL
Fakulteta za družbene vede UL
Fakulteta za elektrotehniko UL
Fakulteta za farmacijo UL
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL
Fakulteta za matematiko in fiziko UL
Fakulteta za državne in evropske študije;
Fakulteta za pomorstvo in promet UL
Fakulteta za računalništvo in informatiko UL
Fakulteta za socialno delo UL
Fakulteta za strojništvo UL
Fakulteta za šport UL
Fakulteta za upravo UL
Filozofska fakulteta UL
Medicinska fakulteta UL
Naravoslovnotehniška fakulteta UL
Pedagoška fakulteta UL
Pravna fakulteta UL
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije;
Teološka fakulteta UL
Veterinarska fakulteta UL
Visoka strokovna šola risanja in slikanja
Zdravstvena fakulteta UL
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VLOGA ZA DODELITEV UPRAVIČENOSTI DO
SUBVENCIONIRANEGA STROKOVNEGA TEČAJA – razpis 2018
PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek:
EMŠO:
Davčna številka:
Telefon:
Elektronska pošta:
V 2018/19 imam status študenta na:
in sicer sem vpisan v letnik:
Sem študent zadnjega letnika oz.
dodatnega leta:
V letu 2017 ali 2018 sem pri fundaciji že
koristil subvencioniran tečaj:
V letu 2017 ali 2018 sem prejel denarno
pomoč Fundacije Študentski tolar:

DA

NE

DA

NE

DA

NE

S spodnjim podpisom izjavljam, da:
- v celotni vlogi za dodelitev upravičenosti do subvencioniranega strokovnega tečaja navajam svoje
osebne podatke popolno in resnično ter izrecno dovoljujem, da jih obdeluje, hrani in uporabi
Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani za potrebe postopka dodeljevanja
subvencioniranega strokovnega tečaja ter moje osebne podatke (ime in priimek, telefon in
elektronska pošta) posreduje izvajalcu strokovnih tečajev – Zavodu ŠOLT za potrebe koriščenja
subvencije;
- prostovoljno prilagam vsa dokazila;
- dovoljujem, da me Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, obvešča preko
elektronske pošte o oblikah pomoči, ki jih izvaja za študente oz. o njenih dejavnostih.

Obiskovati želim naslednji tečaj: _______________________________________
in sicer v terminu ________________________

IZJAVA O NEZAPOSLENOSTI
Spodaj podpisani/-a s svojim podpisom izrecno zagotavljam, da nisem prijavljen/-a na
Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelni oz. nisem v rednem delovnem razmerju.
Izjava se uporabi za namen ugotavljanja upravičenosti do subvencioniranega strokovnega
tečaja na Zavodu ŠOLT v letu 2018.
Datum: ________________________
Podpis: ________________________
Obvezna priloga: pisna prošnja, kot opis mojega socialnega položaja (najmanj A4 stran)!
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Ime in priimek vlagatelja
NASLOV
__________________
Kraj, Datum
Fundacija Študentski tolar
Ustanova ŠOU v Ljubljani
1000 Ljubljana

IZJAVA O ŠTEVILU OSEBNIH RAČUNOV IN O PROSTOVOLJNEM PRILAGANJU
DOKAZIL O OSEBNIH PREJEMKIH

___________________________________ (ime in priimek) izjavljam, da imam odprte naslednje
osebne račune (navedite VSE banke pri katerih imate odprte račune!):
številka __________________________________________ pri ________________________ banki;
številka __________________________________________ pri ________________________ banki;
številka __________________________________________ pri ________________________ banki;

in da prostovoljno prilagam dokazila o osebnih prejemkih za čas zadnjih treh mesecev in vsa druga
dokazila za potrebe Fundacije Študentski tolar, da se ugotovi ali izpolnjujem pogoje za pravico do
subvencioniranega strokovnega tečaja.
S podpisom se tudi zavezujem, da bom v primeru, da se ugotovi, da posredovani podatki niso popolni
in resnični fundaciji povrnil stroške strokovnega tečaja.

Ime in priimek
(spodaj obvezno lastnoročni podpis!)
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TOČKOVNIK ZA DODELITEV PRAVICE DO
SUBVENCIONIRANEGA STROKOVNEGA TEČAJA

Priimek in ime: ____________________________________

Oznaka:

rangi
1. Mesečni prejemki v zadnjih treh mesecih

opomba: seštevek delimo s 3

ZNESEK:

2. Delo preko študentskega servisa
skupaj v zadnjih treh mesecih
ZNESEK:

točkovnik točke

0 – 100,00 €

10

100,01 – 180,00 €

9

180,01 – 260,00 €

8

260,01 – 340,00 €

7

340,01 – 420,00 €

6

420,01 – 480,00 €

5

480,01 – 540,00 €

4

540,01 – 600,00 €

3

600,01 – 660,00 €

2

660,01 – 720,00 €

1

720,01 € in več

0

0€

0

1 – 50 €

1

nad 50 €

3
5 – 30

3. Motivacijsko pismo
4. Prosilec je vpisan v zadnji letnik oz. v dodatno leto ali pa pavzira in je v
preteklem študijskem letu bil vpisan v zadnji letnik oz. dodatno leto

2

5. Prosilec je letu 2017 ali 2018 že pridobil pravico do subvencioniranega
strokovnega tečaja

-2

6. Otroci

1 otrok

2

več kot 1 otrok

5

skupaj točke
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VLOGA ZA DODELITEV UPRAVIČENOSTI DO
SUBVENCIONIRANEGA STROKOVNEGA TEČAJA ZA PRETEKLE
PREJEMNIKE POMOČI FŠT – razpis 2018
(Tovrsten obrazec lahko oddajo le tisti prosilci, ki so v koledarskem letu 2017 ali 2018 prejeli eno od oblik pomoči Fundacije Študentski tolar)

PODATKI O VLAGATELJU
V letu 2017 ali 2018 sem pridobil/a pozitivno odločbo na vlogo za denarno pomoč: DA

NE

Ime in priimek:
Telefon:
EMŠO:
Elektronska pošta:
V 2018/19 imam status študenta na:
oz. prvo leto »pavziram«
Sem študent zadnjega letnika oz.
dodatnega leta:

DA

NE

DA

NE

S spodnjim podpisom izjavljam, da:
- nisem v rednem delovnem razmerju;
- v celotni vlogi za dodelitev upravičenosti do subvencioniranega strokovnega tečaja
navajam svoje osebne podatke popolno in resnično ter izrecno dovoljujem, da jih
obdeluje, hrani in uporabi Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani za
potrebe postopka dodeljevanja subvencioniranega strokovnega tečaja ter moje osebne
podatke (ime in priimek, telefon in elektronska pošta) posreduje izvajalcu strokovnih
tečajev – Zavodu ŠOLT za potrebe koriščenja subvencije;
- prostovoljno prilagam vsa dokazila;
- se strinjam, da k vlogi Fundacija Študentski tolar priloži vsa potrebna dokazila, ki sem ji
jih že posredoval/a za uveljavitev tovrstne ali druge oblike pomoči FŠT;
- dovoljujem, da me Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, obvešča preko
elektronske pošte o oblikah pomoči, ki jih izvaja za študente oz. o njenih dejavnostih.
Obiskovati želim naslednji tečaj: _______________________________________
in sicer v terminu ________________________
Datum: ________________________
Podpis: ________________________

Obvezna priloga: motivacijsko pismo kot opis mojega socialnega položaja!
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