Razpis za dodelitev rabljenih računalnikov za študente v stiski 2018

Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani objavlja:

RAZPIS ZA DODELITEV RABLJENIH RAČUNALNIKOV
ZA ŠTUDENTE V STISKI

Rabljene računalnike smo v Fundaciji Študentski tolar prejeli kot donacija Študentske organizacije
Slovenije, računalnike pa so popravili in pripravili za v uporabo v društvu Duh časa.
Z akcijo želimo olajšati študij študentom v socialni stiski, ki lahko za računalnik zaprosijo preko tega
razpisa.
Preko razpisa bomo upravičenim prosilcem razdelili 10 rabljenih stacionarnih računalnikov.
Upravičenci iz razpisa prejmejo računalnik z naloženim odprtokodnim operacijskim sistemom Linux,
miško, tipkovnico, ekran ter kable.
Vsi računalniki so opremljeni s poslovenjenim operacijskim sistemom, na namizju imajo pripravljena
navodila za uporabo, ki uporabnika seznanijo z najosnovnejšimi informacijami, da lahko začne z
delom oz. uporabo. Na računalnik so nameščeni: pisarniški paket, zaščita pred zlobnimi kodami,
predvajalniki, orodja za obdelavo multimedijskih datotek, igre ipd.
Prejemnikom računalnikov bodo v društvu Duh časa nudili uporabniško pomoč (le v primeru, da bodo
prejemniki teh računalnikov obdržali nameščen operacijski sistem).
1. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Računalnik se lahko dodeli osebam, ki niso v rednem delovnem razmerju in izpolnjujejo enega od
spodnjih dveh pogojev:



ki imajo v tekočem študijskem letu status študenta na katerem koli visokošolskem ali
višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (seznam je priložen v prilogi razpisa)
ALI
pa so prvo leto brez statusa študenta na tej članici in imajo dovoljenje članice za opravljanje
obveznosti v tem študijskem letu.

Rok za predložitev vlog je do vključno 15. februarja 2018.
2. VLOGA, DOKAZILA IN IZJAVE, KI JIH PREDLOŽIJO PROSILCI


Izpolnjen obrazec Vloga za dodelitev RAČUNALNIKA in izjava o nezaposlenosti s kontaktnimi
podatki prosilca;



pisna prošnja;



potrdilo o vpisu na visokošolski oz. višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani za tekoče
študijsko leto (tj. 2017/18) oz. potrdilo o pavziranju;



podpisana izjava o številu osebnih računov in o prostovoljnem prilaganju dokazil o osebnih
prejemkih;



dokazila bank/-e o vseh nakazilih oz. prejemkih za tri zadnje polne mesece PRED MESECEM
VLOŽITVE VLOGE (tj. če vlogo oddajate v mesecu januarju je to od 1. 10. 2017 do 31. 12.
2017);
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izpis zaslužkov, prejetih na podlagi napotnice študentskega servisa za obdobje treh zadnjih
mesecev PRED MESECEM VLOŽITVE VLOGE (če vlogo oddajate v mesecu januarju je to od
1. 10. 2017 do 31. 12. 2017), 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).

* Pri točkovanju vloge je ključnega pomena pisna prošnja, ki prinaša tudi največ točk. Le to naj obsega
najmanj A4 stran in naj zajema prošnjo za dodelitev računalnika in obrazložitev, zakaj bi bil študent do
računalnika upravičen (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 so računalniki primarno namenjeni posameznikom, ki si zaradi
socialnih okoliščin sami računalnika ne morejo privoščiti, zato naj svoj socialni položaj čim natančneje
obrazložijo in priložijo dokazila, ki ta položaj tudi potrjujejo.
Prosilec, ki je v letu 2016 oziroma 2017 prejel eno od oblik pomoči Fundacije Študentski tolar
(denarna pomoč, subvencionirani tečaji idr.), in ni v rednem delovnem razmerju lahko za
prijavo na ta razpis predloži le:
 pisno prošnjo in
 izpolnjen obrazec »Vloga za dodelitev rabljenih računalnikov za študente v stiski 2018
za pretekle prejemnike pomoči FŠT«.
Tovrstno vlogo odda prosilec na enak način, kot je zapisano v naslednjem poglavju.

3. PRIJAVA NA RAZPIS IN IZBIRNI POSTOPEK
Prosilci pošljejo vlogo z dokazili v času trajanja tega razpisa (tj. najkasneje do 15. 2. 2018)
priporočeno po pošti na naslov: Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, Pivovarniška 6,
1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za dodelitev rabljenih računalnikov za študente v stiski 2018«.
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) na naslovu Pivovarniška 6,
1000 Ljubljana (tj. v Študentskem kampusu).
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in vročena. V primeru nepopolne vloge komisija prosilca
preko elektronske pošte pozove k dopolnitvi vloge. Prosilec mora vlogo dopolniti najkasneje v osmih
dneh od poziva k dopolnitvi (dan poslanega elektronskega poziva), pri čemer pri tem velja, da je bila
vloga oddana šele na datum dopolnitve vloge.
Pri dodeljevanju računalnikov bo razpisna komisija razpoložljiva sredstva podelila med upravičence po
vrstnem redu, glede na doseženo število točk, do razdelitve vseh računalnikov.
Fundacija Študentski tolar bo rezultate tega razpisa sporočala posameznemu prosilcu v roku največ
45 dni od zaključka roka za oddajo vlog na razpis.
Prosilec, katerega vloga na razpis bo odobrena, bo moral pridobljeno rabljeno računalniško opremo
prevzeti v največ 15 dneh.
4. VEČ INFORMACIJ O RAZPISU
Dodatne informacije o razpisu lahko prosilci pridobijo pri Fundaciji Študentski tolar, Ustanovi ŠOU v
Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, osebno v času uradnih ur (termini so objavljeni na spletni
strani www.studentski-tolar.si) ali preko telefona 01 438 02 19, oz. tudi izven časa uradnih ur preko epošte: info@studentski-tolar.si.
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Dokumentacija razpisa je v času uradnih ur na voljo na Fundaciji Študentski tolar, Pivovarniška 6,
1000 Ljubljana.

5. PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE






vloga za dodelitev rabljenega računalnika in izjava o nezaposlenosti
vloga za dodelitev rabljenega računalnika in izjava o nezaposlenosti za pretekle prejemnike
pomoči FŠT
izjava o številu osebnih računov
točkovnik
seznam članic ŠOU v Ljubljani
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