Fundacija Študentski tolar,
Ustanova ŠOU v Ljubljani
Kersnikova 4
1000 Ljubljana

Ljubljana, 26. 2. 2015

Uprava Fundacije Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani je
na svoji 18. redni seji dne 26. 2. 2015 sprejela:

POSLOVNO POROČILO
FUNDACIJE ŠTUDENTSKI TOLAR ZA LETO 2014

Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, je bila ustanovljena, da bi z dodeljevanjem
denarne, materialne in druge pomoči socialno ogroženim študentom po svojih najboljših močeh
prispevala k sistemskemu reševanju trenutnih in splošnih socialnih stisk študentov in vzpostavitvi
enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega in višješolskega izobraževanja.
Akt o ustanovitvi je ustanovitelj sprejel leta 2004, dokončno pa je bila fundacija ustanovljena leta 2006.
Od časa ustanovitve dalje fundacija kontinuirano na tedenski ravni skozi večino leta izvaja programe
za mlade. Programe izvajamo v rednih terminih. Fundacija z izvajanjem svojega namena izvaja
dejavnosti/programe, opisane v nadaljevanju, katerih namen je zagotavljanje boljših pogojev za
življenje, delovanje in organiziranost mladih v socialni stiski. V programe fundacije je letno vključenih
večje število mladih, npr. v letu 2014 smo vključili 997 udeležencev.
Fundacija Študentski tolar se financira s prispevki ustanovitelja – ŠOU v Ljubljani (primarno) in
donacijami pravnih oziroma fizičnih oseb oz. preko razpisov, čisto vsa zbrana sredstva pa se namenijo
za izvajanje namena naše ustanovitve – humanitarne pomoči študentom v stiki. Sredstva Fundacija
Študentski tolar razdeljuje preko javno objavljenih razpisov. Pri svojem delu si prizadevamo prispevati
k izboljšanju socialnega položaja študentov in pomagati zaključiti študij tistim, ki sami tega ne zmorejo.
Morebitna preostala sredstva tekočega leta na Fundaciji Študentski tolar ostanejo na računu fundacije
in se v prihodnjem koledarskem letu razdelijo za redne programe fundacije.
Vsi naši programi so namenjeni izključno mladim v socialni stiski, pri čemer primarno ciljno publiko
predstavljajo študenti, ki so vključeni na visokošolske oz. višješolske zavode članice Študentske
organizacije Univerze v Ljubljani (30 članic). Del programov je hkrati namenjenih tudi tistim mladim, ki
so v minulem študijskem letu še imeli status študenta, v tekočem pa ga nimajo (»pavzirajo«), vendar
niso vpisani v bazo brezposelnih oseb, niti niso študija še dokončali. Ena dejavnost je namenjena tudi
dijakom ljubljanskih srednjih šol.
Na naši spletni strani http://www.studentski-tolar.si lahko zainteresirani vedno preverijo, kdo smo,
kakšno pomoč ponujamo, kdaj ter kako lahko študenti za pomoč zaprosijo. Naši cilji in pogoji, ki jim
morajo prosilci ustrezati za pridobitev pomoči so, skupaj s točkovnimi, objavljeni na naši spletni strani.
Program izvajamo kontinuirano skozi celo leto, nekaj dejavnosti pa je omejenih za določen čas v
okviru koledarskega leta.
Vsi pravilniki, razpisi in relevantne informacije o delovanju Fundacije Študentski tolar so venomer
javno dostopne – objavljene na naši spletni strani. Posamezne vloge in prejemniki naših pomoči pa so
zaradi varovanja osebnih podatkov in integritete posameznika javnosti ter nepooblaščenim osebam
povsem zakriti.
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Nekatere akte smo v letu 2014 tudi dopolnili oz. spremenili (Akt o ustanovitvi, Statut in Pravilnik o
dodeljevanju denarne, materialne in druge pomoči). Akt o ustanovitvi je sicer še v postopku
pridobivanja soglasja pristojnega ministrstva, glede na Zakon o ustanovah pa je že veljaven.
Slika 1: Spletna stran Fundacije Študentski tolar.

V naših strukturah sicer delujejo mladi, ki so člani komisij za ocenjevanje vlog in komisije za pritožbe,
in so za svoje delo posebej izobraženi, za svoje delo pa dobijo tudi plačilo (študenti za opravljeno delo
dobijo 4,5 € neto/h).
Fundacijo sicer vodi 5-članska uprava, ki svoje delo opravlja prostovoljno. Upravo so v letu 2014
sestavljali člani, ki jih je pred poletjem 2013 imenovalo Predsedstvo ŠOU v Ljubljani kot organ
ustanovitelja. Predsedstvo ŠOU v Ljubljani je kot organ ustanovitelja za člane uprave imenovalo
naslednje: Klemen Balanč, Maša Eržen, Tomo Pavlič, Marija Andoljšek in Damjan Vinko (predsednik
uprave), mandat traja do 15. 6. 2015.
V letu 2014 se je konstituiral tudi Nadzorni svet, v sestavi Tilen Gorenšek (predsednik nadzornega
sveta), Rok Liković in Andrej Klasinc. Člani nadzornega sveta svoje delo opravljajo prostovoljno.
Za svoje delo uporabljamo pisarno na Vojkovi 63, Ljubljana, ki jo najemamo. Opremo za delo smo si
priskrbeli iz lastnih virov oz. virov ustanovitelja. V letu 2014 smo za voljo racionalizacije in izboljšanja
delovanja pričeli z elektronizacijo dela komisije za ocenjevanje vlog.
Z izjemo poletnih mesecev smo naši ciljni publiki poleg izvajanja terminskih dejavnosti dosegljivi v
vnaprej znanih rednih terminih in sicer večkrat tedensko po štiri ure, v času izvajanja večine aktivnosti
hkrati pa smo dosegljivi vsak dan po štiri ure. Mladim smo tako na voljo preko telefona ali osebno v teh
terminih oziroma tudi izven njih preko elektronske pošte info@studentski-tolar.si, ki jo redno
pregledujemo in preko nje mladim redno svetujemo. V letu 2014 smo ustanovili tudi Facebook stran,
tako da naše potencialne uporabnike sedaj dosegamo tudi še preko slednjega medija.
O pričetku posamezne dejavnosti obveščamo mlade poleg svojih internih kanalov (spletna stran,
Facebook), preko plakatiranja po članicah ŠOU v Ljubljani in drugih mestih. Tekom leta naše pretekle
udeležence obveščamo o svojih programih tudi preko elektronske pošte, redno pa pri objavah
pričetkov programov sodelujemo z različnimi mediji, ki poročajo o naših aktivnostih. O naših
aktivnostih poroča tudi naš ustanovitelj preko svoje elektronske baze, spletne strani in Facebooka.
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V letu 2014 smo v okviru svojih programov izvedli (v nadaljevanju natančneje opisujemo):
1. redne nepovratne denarne pomoči študentom v stiski
2. izredne nepovratne denarne pomoči študentom v stiski
3. denarne pomoči študentskim družinam
4. jezikovni tečaji
5. strokovni tečaji
6. športni programi
7. S tolarjem do diplome
8. brezplačne psihoterapije in psihološka svetovanja
9. brezplačni v rešitev usmerjen kovčing
10. denarne pomoči študentom iz poplavnih območij
11. materialne pomoči
12. drugi programi.
Sliki 1 in 2: Promocijski plakat o dejavnostih Fundacije Študentski tolar, izdelan in objavljen v letu 2014
(levo). Poleg slednjega so bili izdelani tudi plakati o posameznih razpisih za denarno pomoč (desno).

1. RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNE DENARNE POMOČI ŠTUDENTOM V STISKI
Fundacija Študentski tolar je novembra 2013 objavila Razpis za dodelitev nepovratne denarne pomoči
študentom v stiski v skupni vrednosti 81.000 €. Odločbe na podlagi omenjenega razpisa so se izdale
februarja 2014, zato ta razpis v celoti obravnavamo v tem poročilu. Razpis je namenjen premagovanju
socialne stiske študenta, ki se je v njej znašel v zadnjih šestih mesecih pred oddajo vloge.
Na razpis se je prijavilo 327 prosilcev. Komisija za ocenjevanje vlog je po dopolnitvah med popolne
vloge uvrstila 294 vlog, 33 vlog pa se je zavrglo (bodisi so bili prosilci študenti vpisani na zavode, ki
niso članice ŠOU v Ljubljani, bodisi so prosilci vlogo oddali prepozno ali pa kljub pisnemu in
telefonskemu pozivu niso predložili dopolnitev k svojim vlogam). Kot veljavna se je upoštevala vloga,
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ki je bila pravilno opremljena in pravočasno predložena. V primeru nepopolne vloge, je komisija
vlagatelja pozvala k dopolnitvi – pisno in telefonsko.
Komisija je vloge ocenjevala na podlagi posredovane dokumentacije, pri čemer se je točkovalo:
 prihodek na bančne račune prosilcev v zadnjih šestih mesecih, kjer so lahko dosegli največ
10 točk;
 dohodek na družinskega člana, kjer so se upoštevale dohodninske odločbe članov, ki so
navedeni v gospodinjski evidenci, pri čemer je lahko prosilec dosegel največ 12 točk;
 delo preko študentskega servisa v zadnjih šestih mesecih, kjer je prosilec lahko dosegel do
10 točk;
 morebitna zdravniška potrdila oziroma potrdila centra za socialno delo, ki so se točkovala s
5 ali 10 točkami za vsako omenjeno kategorijo;
 če ima prosilec otroka se je za enega otroka dodelilo 7 točk, za dva otroka 10 točk in za tri
ali več otrok 15 točk;
 trenutna socialna stiska prosilca, kjer se je prosilcu dodelilo od 0 do 30 točk.
Za prejem denarne pomoči je bilo potrebno zbrati 45 točk. Takih je bilo 276 prosilcev, ki so na podlagi
razpisa prejeli 300 € nepovratne denarne pomoči. Sredstva so se upravičenim prosilcem nakazala na
podlagi individualne pogodbe na njihove tekoče račune.
Vsaka vloga je bila pregledana in ocenjena dvakrat, v primeru nestrinjanja članov komisije pa je vlogo
pregledal še tretji ocenjevalec. Na podlagi skupne ocene pisne prošnje, vlog, dokazil in morebitnega
individualnega razgovora s prosilcem (kjer je lahko prosilec prejel še dodatnih do 10 točk), je član
razpisne komisije izdelal predlog za dodelitev denarne pomoči, ki ga je obravnavala razpisna komisija
in o njem odločila s sklepom. O sklep je nato odločala tudi uprava. Slednja je vse sklepe komisije
potrdila.
Izmed vseh upravičencev, ki so izpolnjevali vse potrebne pogoje in so dosegli zadostno število točk, je
razpisna komisija upoštevala prednostni vrstni red prosilcev glede na točkovanje njihove vloge.
Posameznemu prosilcu so bila dodeljena sredstva nakazana na njegov osebni račun v roku 15 dni po
podpisu pogodbe. Višina odobrenih sredstev, način, rok in namen porabe se je določil s pogodbo.
Prosilci so bili o izidu razpisa obveščeni v roku šestdesetih dni od zaključka razpisa. Izbrani prosilci so
morali nato še podpisati pogodbo v roku osmih dni po pozivu k podpisu pogodbe, sicer se je štelo, da
je posamezni prosilec od razpisa odstopil.
Novembra 2014 smo objavili nov področni razpis za dodelitev redne denarne pomoči v skupni višini
45.000 €. Prosilci so se na razpis morali prijaviti do vključno 5. 12. 2014, odločbe pa bodo izdane v
zadnjih dneh februarja 2015 oz. prvih dneh marca. Preko razpisa bomo razdelili 163 nepovratnih
denarnih pomoči v višini 300 € (skupna višina razdeljenih sredstev 48.900 €). Omenjena sredstva
bodo sicer nakazana šele v letu 2015.
Tabela 1: Pregled programa rednih denarnih pomoči v zadnjih štirih letih.
REDNA DENARNA POMOČ
2011:

2012:

2013:

2014:

532 prosilcev

427 prosilcev

327 prosilcev

293 prosilcev

275 vlog odobrenih

300 vlog odobrenih

276 vlog odobrenih

163 vlog odobrenih

52 zavrže

39 zavrže

33 zavrženih

31 zavrženih

razpisanih 111.000 €
denarna pomoč 400 €

razpisanih 120.000 €
denarna pomoč: 400 €

razpisanih 81.000 €
denarna pomoč 300 €

razpisanih 45.000 €
denarna pomoč 300 €
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2. RAZPISI ZA DODELITEV IZREDNE DENARNE NEPOVRATNE DENARNE POMOČI
ŠTUDENTOM V STISKI
Fundacija Študentski tolar je tudi v letu 2014 podeljevala enkratno izredno denarno pomoč študentom
v stiki in sicer v različni višini glede na doseženo število točk pri ocenjevanju. Za takšno pomoč so
lahko zaprosili študenti, ki imajo status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu, ki je
članica ŠOU v Ljubljani (oz. na tem zavodu trenutno pavzira) in so se v zadnjih treh mesecih znašli v
socialni stiski, študent pa ni smel biti v rednem delovnem razmerju.
Namen podeljevanja denarne pomoči je podpiranje študentov, ki se zaradi nepredvidenih okoliščin,
zaradi katerih pride do znatne spremembe njihovega socialnega položaja tekom zadnjih treh mesecev,
znajdejo v hudi socialni stiski. Pomoč smo dodeljevali preko dveh razpisov, ki pa sta nemoteno trajala
do konca novembra.
V letu 2014 smo prejeli 263 prošenj, ki smo jih sproti pregledovali (merila za izbor in način ocenjevanja
je bil podoben razpisu iz prejšnje točke). Izmed vlog, ki so tekom leta redno prihajala, komisija
odločila, da je do izredne denarne pomoči upravičenih 161 prosilcev. 81 prosilcev je na podlagi vlog in
dokazil pridobilo premalo število točk za pozitivno rešeno vlogo. Za pozitivno rešeno vlogo je prosilec
moral pridobiti najmanj 46 točk (merilo je bilo že vnaprej objavljeno, skupaj z razpisom). Na odločitev
komisije se je prosilec, kot tudi na vseh preostalih naših razpisih, lahko pritožil. O pritožbi pa je
odločala pritožbena komisija. Na splošno velja, da imamo skozi vsa leta pritožb zelo malo in še od teh
je večina neutemeljenih.
Posamezni prosilec je bil do denarne pomoči upravičen največ dvakrat v zaporednih dvanajstih
mesecih – sedmim prosilcem je bila taka pomoč tudi odobrena.
Tabela 2: Pregled izvedbe programa izrednih denarnih pomoči v letu 2014.
Št. vlog

Znesek

Št. vlog

PRVI RAZPIS 2014
Prejete vloge

55

Odobrene vloge

45

Zavrnjene vloge

3

Zavržene vloge

7

Pritožbe

0

denarna pomoč 300 €
denarna pomoč 400 €
denarna pomoč 500 €
denarna pomoč 650 €
premalo zbranih točk
ni študent ŠOU v Ljubljani
vloga nedopolnjena

12
21
6
6
3
4

DRUGI RAZPIS 2014
Prejete vloge

208

Odobrene vloge

116

Zavrnjene vloge

78

Zavržene vloge

14

Pritožbe

15

denarna pomoč 450 €
denarna pomoč 650 €
denarna pomoč 850 €
premalo zbranih točk
ni študent ŠOU v Ljubljani
vloga nedopolnjena
prepozno poslane
Zaradi zavrnitve
Zaradi zneska

59
49
8
2
9
3
14
1

Komisija je vloge ocenjevala na podlagi posredovane dokumentacije, pri čemer se je točkovalo:
 prihodek na bančne račune prosilcev v zadnjih treh mesecih, kjer so lahko dosegli največ
14 točk;
 dohodek na družinskega člana, kjer so se upoštevale dohodninske odločbe članov, ki so
navedeni v gospodinjski evidenci, pri čemer je lahko prosilec dosegel največ 8 točk;
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delo preko študentskega servisa v zadnjih treh mesecih, kjer je prosilec dosegel do 3 točke;
morebitna potrdila centra za socialno delo, ki so se točkovala s 5;
morebitna zdravniška potrdila, ki so se točkovala s 5 ali 10 točkami;
če ima prosilec brezposelne starše, se je za vsakega nezaposlenega starša dodelilo 2 točki;
če ima prosilec otroka se je za enega otroka dodelilo 7 točk, za dva otroka 10 točk in za tri
ali več otrok 15 točk;
trenutna socialna stiska prosilca, kjer se je prosilcu dodelilo od 0 do 30 točk;
razgovor po potrebi, kjer se je prosilcu dodelilo do 10 točk.
Tabela 3: Pregled programa izrednih denarnih pomoči v zadnjih štirih letih.
IZREDNA DENARNA POMOČ
2011:

2012:

2013:

2014:

101 prosilcev

121 prosilcev

168 prosilcev

263 prosilcev

42 odobrenih

37 odobrenih

48 odobrenih

161 odobrenih

1 zavrže

6 zavrže

18 zavrženih

21 zavrženih

denarna pomoč v višini 600 €

glej tabelo 2

Slika 3: Plakat za promocijo razpisov za izredne denarne pomoči v letu 2014.

3. DENARNE POMOČI ŠTUDENTSKIM DRUŽINAM
Naš ustanovitelj je pri fundaciji v soglasju s Klubom študentskih družin naročil izvedbo razpisa za
dodelitev denarnih pomoči študentskim družinam, zato smo slednjega vključili v svoj program leta
2014. V preteklosti podobnega razpisa sicer nismo izvajali, saj se študentske družine v socialni stiski
tudi sicer prepoznajo znotraj razpisov za redno oz. izredno denarno pomoč, kjer, kot je razvidno iz
točkovnika, študentske družine pridobijo dodatne točke.
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Razpis za dodelitev denarne pomoči študentskim družinam smo objavili 30. 6. 2014, prosilci pa so se
nanj lahko prijavili do 15. 8. 2014. Naročnik razpisa, tj. ŠOU v Ljubljani, je za razpis namenil 3.000 €,
posamezna denarna pomoč pa je znašala 300,00 €. Pravila, pogoji in način točkovanja razpisa je bil
sličen razpisom za izredno denarno pomoč.
Na razpis smo prejeli 20 vlog, 11 denarnih pomoči pa smo nato dodelili. Sredstva za organizacijsko
izvedbo razpisa in za eno denarno pomoč smo namenili iz lastnih virov.
Sam razpis je bil sicer uspešen, a ga v prihodnje, z izjemo novega naročila našega ustanovitelja, ki bo
tudi poskrbel za finančno plat razpisa, ne bomo ponavljali iz razloga razvidnega iz prvega odstavka
tega poglavja.
4. SUBVENCIONIRANI JEZIKOVNI TEČAJI
Fundacija Študentski tolar je v letu 2014 v sodelovanju z Zavodom ŠOLT razpisala subvencionirane
jezikovne tečaje za našo ciljno publiko. Pogoj za pridobitev pravice do subvencioniranega jezikovnega
tečaja je bil status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu, ki je članica ŠOU v Ljubljani,
študent pa ni smel biti v rednem delovnem razmerju.
S programom smo sicer pričeli v letu 2011 in se od takrat dalje kontinuirano izvaja v sodelovanju z
Zavodom ŠOLT. Sredstva za program smo do 2013 skoraj v celoti pridobivali preko razpisov
Študentske organizacije Slovenije, po ukinitvi razpisa pa za program finančno skrbimo iz lastnih virov.
Študenti so na fundacijo naslovili pisne prošnje in priložili zahtevane priloge na podlagi katerih smo
ocenjevali finančno situacijo posameznega prosilca. Ključnega pomena pri točkovanju (tudi pri tem,
tako kot pri vseh naših razpisih, je bil točkovnik vnaprej objavljen) je bilo motivacijsko pismo, ki je
prinašalo tudi največ točk. Slednje je moralo obsegati najmanj pol strani, v njem pa je moral študent
obrazložiti, zakaj meni, da je upravičen do tečaja (socialne in družinske okoliščine, zdravstveno stanje,
študijski uspeh, obštudijske dejavnosti in druge aktivnosti ali okoliščine, ki jih je lahko podprl z
dokazili). Svoj položaj je moral študent dokazovati s potrebnimi prilogami.
Za voljo boljšega komuniciranja tega programa smo v letu 2014 objavili štiri razpise z enakimi kriteriji
in možnostmi. Študentu, ki je na razpisu prejel subvencijo, so bile ponujene vse stopnje od prek 30ih
različnih jezikovnih tečajev, ki jih izvaja zavod ŠOLT (tabela 4). Za izvedbo tečaja je moral nato
študent doplačati 30 €, ne glede na izbor tečaja. Preostalo razliko za izvedbo tečaja smo krili iz
sredstev fundacije.
Tabela 4: Seznam ponujenih subvencioniranih jezikovnih tečajev, brez navedbe stopenjskih možnosti.
angleščina

francoščina - pravno-ekonomska

nizozemščina

angleščina - akademska

grščina

norveščina

angleščina - osvežitveni tečaji

hrvaščina

portugalščina

angleščina - poslovna

italijanščina

ruščina

angleščina - priprava na izpit CAE

italijanščina - konverzacija

ruščina - poslovna

angleščina - priprava za TOEFL iBT

italijanščina - poslovna

ruščina konverzacija

angleška konverzacija

japonščina

slovenščina

arabščina

kitajščina

srbščina

češčina

latinščina

španščina

črnogorščina

madžarščina

španščina - konverzacija

danščina

nemščina

španščina - osvežitveni tečaji

finščina

nemščina - konverzacija

španščina - popotna

francoščina

nemščina - osvežitveni tečaji

švedščina

francoščina - konverzacija

nemščina - poslovna

turščina

Do subvencioniranega jezikovnega tečaja so bili upravičeni tisti študenti, ki so pri točkovanju dosegli
najmanj 32 točk oz. na prvem razpisu 35. Na prve tri razpise smo prejeli 269 vloge (23 vlog je kljub
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pozivu ostalo nepopolnih oz. niso izpolnjevali pogojev statusa na članici ŠOU v Ljubljani), 49 prosilcev
je pri točkovanju pridobilo premalo točk, 197 vlog je bilo odobrenih.
Tabela 5: Pregled programa subvencioniranih jezikovnih tečajev v zadnjih štirih letih.
SUBVENCIONIRANI JEZIKOVNI TEČAJI
2011:

2012:

2013:

2014:

74 prosilcev

41 prosilcev

168 prosilcev

269 prosilcev

46 odobrenih

24 odobrenih

108 odobrenih

197 odobrenih

29 zavrne

17 zavrne

42 zavrne

49 zavrne

0 zavrže

19 zavrže

18 zavrženih

23 zavrženih

Komisija je vloge ocenjevala na podlagi posredovane dokumentacije, pri čemer se je točkovalo:
 prihodek na bančne račune prosilcev v zadnjih treh mesecih, kjer so lahko dosegli največ 10
točk;
 delo preko študentskega servisa v zadnjih treh mesecih, kjer je prosilec lahko dosegel do 3
točke;
 morebitno potrdilo o študijski izmenjavi, ki se je točkovalo s 2 točkama;
 če ima prosilec otroka, se je za enega otroka dodelilo 2 točki, za več pa 5 točk;
 trenutna socialna stiska prosilca, kjer se je prosilcu dodelilo od 5 do 30 točk;
 če je prosilec v letu 2013 ali 2014 že enkrat prejel to obliko pomoči, sta se mu odbili 2 točki,
če jo je prejel dvakrat pa 5 točk.
Slika 4: Plakat za promocijo subvencioniranih jezikovnih tečajev v letu 2014.
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5. SUBVENCIONIRANI STROKOVNI TEČAJI
V letu 2014 smo v sodelovanju z Zavodom ŠOLT pričeli izvajati subvencioniranim jezikovnim tečajem
soroden program – subvencionirani strokovni tečaji. Program je po vključitvi ciljne publike in načinu
vključitve v program enak omenjenemu programu. Razpis za dodelitev te oblike pomoči smo na
Fundaciji Študentski tolar objavili 17. 10. 2014, razpis pa se zaključi ob porabi sredstev (še traja
predvidoma v celem letu 2015). Študent mora za pridobitev subvencije pri točkovanju doseči vsaj 30
točk. Študentu je na razpolago 6 različnih strokovnih tečajev, pri čemer mora sam kriti del plačila za
izvedbo tečaja, večji del pa krije fundacija (tabela 6).
V letu 2014 smo preko programa odobrili vlogo 13 študentov.
Pravica do subvencioniranega strokovnega tečaja se lahko dodeli osebam, ki izpolnjujejo enega od
pogojev: 1) imajo v tekočem študijskem letu (2014/15) status študenta na kateremkoli visokošolskem
ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (seznam je priložen v razpisu) in niso v rednem
delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavod RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe; 2) 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.
Komisija je vloge ocenjevala na podlagi posredovane dokumentacije, pri čemer se je točkovalo:
 prihodek na bančne račune prosilcev v zadnjih treh mesecih, kjer so lahko dosegli največ 10
točk;
 delo preko študentskega servisa v zadnjih treh mesecih, kjer je prosilec lahko dosegel do 3
točke;
 če ima prosilec otroka, se je za enega otroka dodelilo 2 točki, za več pa 5 točk;
 trenutna socialna stiska prosilca, kjer se je prosilcu dodelilo od 5 do 30 točk;
 če je prosilec vpisan v zadnjih letnik študija oz. v dodatno leto, pridobi dodatni točki.
Tabela 6: Pregled ponujenih subvencioniranih strokovnih tečajev s pregledom višine doplačila
posameznega študenta.
Naziv strokovnega tečaja

1.
2.
3.
4.
5.
6.

tečaj znakovnega jezika gluhih
tečaj izdelave vitraža
klekljanje osnovni
krojenje in šivanje
desetprstno slepo tipkanje na računalniku
tečaj računalništva osnovni ali nadaljevalni EXCEL

Doplačilo
študenta

Dejanska
cena
tečaja

26 €
55 €
50 €
40 €
60 €
40 €

66 €
137 €
122 €
99 €
149 €
97 €

6. SUBVENCIONIRANI ŠPORTNI PROGRAMI
V sodelovanju z Zavodom ŠOU šport smo po daljši pavzi znova sodelovali pri programu, ki nam ga je
naročil ustanovitelj, subvencioniranih športnih programov. Razpis je zelo podoben našim drugim
razpisom za druge oblike pomoči, zato ga na tem mestu podrobneje ne predstavljamo. Preko
programa, ki bo trajal do porabe sredstev (tj. 30.000 €), bomo v subvencionirane športne programe
vključili okoli 560 študentov v socialni stiski.
Študent, kateremu vloga je odobrena (zbrati mora vsaj 28 točk), mora za izbran športni program
(tabela 7) doplačati enkratni znesek 12 € za vse izbrane programe (ko študent pridobi pozitivno
odločbo, lahko izbere več različnih športnih programov).
V letu 2014 smo preko programa odobrili vlogo le 11 študentov, od katerih je bilo izkoriščenih 9
subvencioniranih programov. Večino zagotovljenih sredstev za omenjen program smo tako razdelili na
razmejitve za prihodnja koledarska leta.
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Tabela 7: Pregled ponujenih subvencioniranih športnih programov, semestrskih in letnih.
Športne vadbe:






vse vrste aerobik
pilates
zumba
HIIT trening
joga

Plesni tečaji za
posameznike:






flamenko
hip hop
jazz balet
klasični balet
reggaeton

Plesni tečaji
za pare:
 salsa
 swing
 ST-LA plesi

Plavanje
 en semester
 oba semestra

7. S TOLARJEM DO DIPLOME
V letu 2014 smo se uspešno prijavili na Enkratni razpis ŠOU v Ljubljani za sofinanciranje članov ŠOU
družine s projektom S Tolarjem do diplome. Projekt je potekal med 1. 7. in 31. 12. 2014, del njega pa
bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu.
V okviru projekta smo študentom v socialni stiski omogočali brezplačno lektoriranje diplomskih del ob
zaključku 1. ali 2. stopnje, brezplačen pregled povzetka diplomskih del v angleškem jeziku, vsem
študentom pa brezplačen črno-beli tisk (printanje) diplomskih oz. magistrskih del, pridobivanje znanj
potrebnih za izdelavo diplomskega dela na prvi ali drugi stopnji visokošolskega ali višješolskega
izobraževanja, izobrazili sodelavce FŠT o problematiki študentov v stiski, ponudili študentom
slovenistike Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani dodatne izkušnje na področju njihovega študija.
Študenti, ki so se odločili za »udeležbo« na projektu, so svoje diplomsko delo poslali na naš poseben
elektronski naslov (diploma@studentski-tolar.si). Študentom smo zagotavljali, da bodo besedila
zlektorirana v 7 dneh od prejema besedil. Enako je veljalo tudi za pregled povzetkov v angleškem
jeziku.
Študenti, ki so želeli pridobiti brezplačen tisk svoje diplomske naloge (v do treh izvodih), so se lahko
oglasili na eni izmed naših projektnih info točk. Te so bile postavljene na več mestih po Ljubljani, na
Kersnikovi 6, Vojkovi 63 in v Študentskem naselju Rožna dolina. Izobraževanja so v večini, z izjemo
enega, potekala na Vojkovi 63.
Ocenjujemo, da je bil projekt dobro sprejet med študenti, zato že sedaj načrtujemo, da bomo vsaj tisti
del, ki vključuje brezplačno tiskanje del izvajali tudi v letu 2015.
V celoten projekt je bilo v letu 2014 vključenih 521 študentov.
8. BREZPLAČNE PSIHOTERAPIJE IN PSIHOLOŠKA SVETOVANJA
Fundacija Študentski tolar je tudi v letu 2014 v sodelovanju s Študentsko svetovalnico razpisala 25
mest za brezplačne psihoterapije in psihološka svetovanja v izvedbi psihoterapevtov Študentske
svetovalnice. Razpis smo objavili junija 2014. S program psihoterapij je fundacija sicer prvič pričela v
letu 2013.
Pravica do brezplačne psihoterapije ali psihološkega svetovanja se je lahko dodelila osebam, ki imajo
status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in niso v rednem
delovnem razmerju ali iskalci zaposlitve.
Pri točkovanju prošnje je bilo ključnega pomena motivacijsko pismo, ki je prinašalo tudi največ točk. Le
to je moralo obsegati najmanj eno stran in zajemati prošnjo za dodelitev brezplačne psihoterapije ali
psihološkega svetovanja in obrazložitev, zakaj bi bil študent do tovrstne pomoči upravičen (socialne in
družinske okoliščine, zdravstveno stanje, študijski uspeh, obštudijske dejavnosti in druge aktivnosti, ki
jih lahko podpre z dokazili).
Študentom, ki hkrati bivajo v Hiši Srce, pod okriljem Študentske svetovalnice, smo prijavo na razpis
olajšali na način, da dokazil o njihovi stiski niso potrebovali prilagat v kolikor so le-te priložili ob prijavi v
Hišo Srce. Zanje je morala Študentska svetovalnice le poslati potrdilo, da bi ob točkovanju dosegli
zadostno število točk.
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Komisija je vloge ocenjevala na podlagi posredovane dokumentacije, pri čemer se je točkovalo:
 prihodek na bančne račune prosilcev v zadnjih treh mesecih, kjer so lahko dosegli največ 14
točk;
 delo preko študentskega servisa v zadnjih treh mesecih, kjer je prosilec lahko dosegel do 3
točke;
 morebitna potrdila centra za socialno delo, ki so se točkovala s 5 točkami;
 če ima prosilec otroka, je za prvega pridobil 2 točke, za več otrok pa 5 točk;
 če prosilec te oblike pomoči v 2013 ali 2014 še ni koristil, je pridobil dodatne 3 točke;
 trenutna socialna stiska prosilca, kjer se je prosilcu dodelilo od 5 do 30 točk.
Upravičenci iz razpisa so lahko koristili individualno psihoterapijo (8 srečanj) in/ali psihološko
svetovanje (8 srečanj). Do koriščenja brezplačne psihoterapije ali psihološkega svetovanja so bili
upravičeni študenti, ki so zbrali najmanj 37 točk, in sicer do porabe sredstev. Programa se je v drugem
polletju 2014 udeležilo 26 študentov (v 2013 smo program izvajali od decembra 2013 do marca 2014,
udeležilo pa se ga je 30 mladih – na razpisu je bila lahko ugodena tudi prošnja »pavzerja«).
9. BREZPLAČNI V REŠITEV USMERJEN KOVČING
Kot razširitev prej opisanega programa smo (kot poskusno vpeljavo) 17. 11. 2014 objavili razpis za
pridobitev možnosti za brezplačno udeležbo na v rešitev usmerjenega kovčinga. Brezplačno obliko
tovrstnega svetovanja izvaja izvajalka v rešitve usmerjenega kovčinga Adrijana Biba Rebolj, doktorska
študentka Filozofske fakultete UL, ki se vzporedno usposablja po programu za v rešitev usmerjenega
terapevta na največji Evropski agenciji za Kratko, v rešitev usmerjeno terapijo v Angliji (BRIEF
London). Razpis še ni zaključen, dejavnost pa je sicer namenjena 10 študentom v stiski, ki bodo prvi
pri točkovanju pridobili najmanj 30 točk. V letu 2014 smo v program vključili le 1 študenta.
Upravičenci iz razpisa bodo lahko koristili 4 brezplačna srečanja v rešitev usmerjenega kovčinga.
»Coaching« (kovčing) je proces, kjer »coach« (kovč) v usmerjenem pogovoru vodi uporabnika pri
odkrivanju načinov, strategij in virov, ki jih posameznik že ima v sebi. Cilj kovčinga je izboljšanje
določene situacije ali vedenja, izboljšanje spopadanja s problemi ter načina razmišljanja o sebi, drugih
in svetu. Metode kovčinga so zelo raznolike, »v rešitev usmerjen kovčing«, ki ga izvajamo v okviru
tega razpisa, izvira iz kratke, v rešitev usmerjene terapije (»Solution Focused Brief Therapy«), ki
spada med modele sistemske psihoterapije. Namenjen je vsem, ki se pri študiju (ali v zasebnem
življenju) znajdejo v situaciji, kjer bi si želeli spremembo na bolje. Ni pa namenjen diagnosticiranju
in/ali kakršni koli klinično psihološki obravnavi. V rešitev usmerjen kovčing pripomore k temu, da
človek samega sebe bolje razume in omogoči, da na novo ali sploh prvič ubesedi svojo željeno
prihodnost. Ideje za rešitve se pojavijo že med srečanjem ali kmalu po njem. Pozitivni učinki kovčinga
so v večini primerov hitri in trajni, saj jih klient najde sam.
Komisija je vloge ocenjevala na podlagi posredovane dokumentacije, pri čemer se je točkovalo:
 prihodek na bančne račune prosilcev v zadnjih treh mesecih, kjer so lahko dosegli največ 10
točk;
 delo preko študentskega servisa v zadnjih treh mesecih, kjer je prosilec lahko dosegel do 3
točke;
 če ima prosilec otroka, je za prvega pridobil 3 točke, za več otrok pa 6 točk;
 trenutna socialna stiska prosilca, kjer se je prosilcu dodelilo od 5 do 30 točk.
V primeru večjega zadovoljstva nad dejavnostjo, bo uprava razpravljala o nadaljevanju te dejavnosti
tudi v prihodnje.
10. DENARNE POMOČI ŠTUDENTOM IZ POPLAVNIH OBMOČIJ
V mesecu maju 2014 smo objavili ločen poziv za dodelitev denarne pomoči študentom prizadetih v
poplavah po skrajšanem postopku. Do pomoči so bili upravičeni vsi študenti ŠOU v Ljubljani s stalnim
prebivališčem na območju Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije, ki so ga maja 2014 prizadele
poplave. Na poziv so se lahko študenti odzvali do 30. 9. 2014.
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Navkljub pričakovanju smo na razpis prejeli le 4 vloge, vse smo tudi odobrili in tako štirim študentom
dodelili 200 € nepovratne denarne pomoči za reševanje gmotne škode nastale zaradi poplav. Vsa
neporabljena sredstva (na voljo je bilo 10.000 €) so se preusmerila v razpis za redne denarne pomoči,
kjer pa je bila poraba višja od planirane.
11. MATERIALNE POMOČI
Fundacija Študentski tolar in Zavod Študentska svetovalnica sta v sodelovanju s ŠOU v Ljubljani
organizirala dobrodelno zbiralno akcijo »Računalnik podarim, študenta razveselim«. Zbirali smo nove
in rabljene računalnike, s katerimi želimo olajšati študij socialno ogroženim študentom. Akcija je sicer
potekala med 15. in 19. decembrom 2014, vendar pa smo računalnike sprejemali še tudi v mesecu
januarju 2015. Vso zbrano opremo bomo razdelili med študente preko razpisa, ki naj bi bil objavljen
marca 2015.
Slika 5: Banner akcije »Računalnik podarim, študenta razveselim«.

V mesecu decembru 2014 smo za namen večanja bralne kulture študentov v imenu ŠOU v Ljubljani
vsem obiskovalcem naših uradnih ur podarili knjigo založbe Beletrina.

12. DRUGI PROGRAMI
Tekom celega koledarskega leta smo vsem našim uporabnikom, ki so prejeli eno od oblik denarnih
pomoči, dodelili Kartico ugodnosti Fundacije Študentski tolar. Kartice razdeljene v letu 2014 so bile
veljavne do konca koledarskega leta, razdeljevali pa smo jih večkrat v letu.
Slika 6: Primer kartice ugodnosti v letu 2014.

Tekom leta smo sodelovali tudi z Zavodom Študentka menza, ki je tekom leta 2014 nudil študentom v
socialni stiski različne ugodnosti (cenejši obrok). Sodelovali pa smo tudi s ŠOU v Ljubljani pri izpeljavi
razpisa namenjenega pomoči študentom invalidom pri nakupu potrebne opreme.

Damjan Vinko
predsednik uprave Fundacije Študentski tolar, Ustanove ŠOU v Ljubljani
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