Poziv FŠT v sodelovanju s Škisovo tržnico 2021 za dodelitev denarne pomoči študentom v stiski zaradi posledic covida-19

Fundacija Študentski tolar

Ljubljana, 8. 6. 2021

ustanova ŠOU v Ljubljani
www.studentski-tolar.si

objavlja:

POZIV
FUNDACIJE ŠTUDENTSKI TOLAR,
USTANOVE ŠOU V LJUBLJANI
V SODELOVANJU S ŠKISOVO TRŽNICO 2021
ZA DODELITEV DENARNE POMOČI ŠTUDENTOM V
STISKI ZARADI POSLEDIC COVIDA-19

1. NAMEN, CILJ IN PREDMET POZIVA
Namen poziva Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, ki je nastal kot del sodelovanja
Fundacije Študentski tolar z Zvezo ŠKIS in študentskimi klubi pri izvedbi Škisove tržnice v letu
2021, je reševanje trenutne socialne stiske študentov, nastale zaradi posledic covida-19.
Cilj poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz
tega poziva in so na njem izbrani ter s tem prispevati k zmanjšanju socialnih stisk študentov,
nastalih tudi zaradi izgube dohodka študentov.
Predmet poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v socialni stiski, in sicer v višini
200 ali 300 €.
Natančnejši pogoji so objavljeni v poglavju 2.
Sredstva za denarne pomoči so pridobljena iz naslova nakupa vstopnic za Škisovo tržnico v letu
2021, sredstev donacij ob izvedbi Škisove tržnice v letu 2021 in študentskih klubov ter iz
sredstev Fundacije Študentski tolar, ki jo primarno financira njen ustanovitelj, tj. Študentska
organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani).
Na pozivu so predvidena sredstva v okvirni višini 20.000,00 €.
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2. POGOJI, KI JIH MORAJO PROSILCI IZPOLNJEVATI
I. Splošni pogoji:
Denarna pomoč se lahko dodeli samo osebam, ki niso v rednem delovnem razmerju in imajo v
študijskem letu 2020/21 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 hkrati državljani
Republike Slovenije.
Denarna pomoč se lahko dodeli študentom iz prejšnjega odstavka s tujim državljanstvom, vendar
le v primeru, da poleg zgornjega pogoja hkrati izpolnjujejo še vse naslednje, ki jih morajo obenem
izpolnjevati tudi državljani Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka:
▪ prosilec ima urejeno začasno ali stalno bivališče v Republiki Sloveniji;
▪ prosilec ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj šest polnih
mesecev, preden se prijavi na ta poziv;
▪ prosilec ima davčno število v Republiki Sloveniji;
▪ 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 prejšnja odstavka se pomoč ne more dodeliti osebi, ki je:
▪ v zadnjih 12 mesecih že prejela 2 denarni pomoči Fundacije Študentski tolar, ne
glede na njuni obliki, višini oz. poziva, na podlagi katerih sta bili denarni pomoči dodeljeni;
▪ skupno že prejela 5 denarnih pomoči Fundacije Študentski tolar, ne glede na njihovo
obliko, višino oz. na poziv, na podlagi katerega so bile te dodeljene.
(opomba: v omenjenem se ne upošteva Poziv Študentske organizacije Slovenije za dodelitev nepovratne denarne pomoči
študentom ob izbruhu koronavirusa z dne 29. 5. 2020)

II. Ostali pogoji:
▪
▪

prosilec je v socialni stiski, zaradi položaja, nastalega kot posledica covida-19;
denarna pomoč bo prosilcu pomagala pri razreševanju stiske, nastale kot posledica
epidemije koronavirusa.

Razlogi za socialno stisko so lahko:
▪ izpad dohodkov prosilca kot posledice epidemije koronavirusa;
▪ zdravstvene, psihosocialne ali druge posebne okoliščine, ki so nastale kot posledica
epidemije koronavirusa;
▪ nastop brezposelnosti ali čakanja na delo vzdrževalca družine, ki je nastala po 1. 3. 2020;
▪ smrt vzdrževalca družine po 1. 3. 2020;
▪ druge ekonomske ali socialne okoliščine, ki so nastale kot posledica epidemije
koronavirusa.
Denarna pomoč se lahko dodeli in uporabi samo iz razlogov:
▪ reševanja stanovanjske težave;
▪ nakupa osnovnih življenjskih potrebščin;
▪ preživljanja otroka ali družine;
▪ zdravstvenih težav in/ali invalidnosti;
▪ nepredvidenih naravnih in družinskih nesreč, ki povzročijo socialno ogroženost;
▪ druge narave, ki so povzročile hudo socialno stisko kot posledice covida-19;
▪ reševanja drugih ekonomskih ali socialnih težav kot posledic covida-19.
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3. DOKUMENTACIJA, KI JO PREDLOŽIJO PROSILCI
Vsi dokumenti, dokazila, kot tudi sama vloga, morajo biti zapisani v slovenščini ali
angleščini, valute pa pretvorjene v evre.
Prosilec NE potrebuje uradnega prevoda dokumentov, temveč naj priložene dokumente sam
prevede v enega od teh dveh jezikov (enako velja za valute).
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 kot
posledice vpliva covida-19 na nastalo stisko študenta in namen porabe denarne
pomoči. Le-ta naj obsega najmanj eno A4 stran.);

2

izpolnjen Prijavni obrazec za dodelitev denarne pomoči;

3

izpolnjena Izjava o osebnih računih in aktivnem članstvu v študentskem servisu (je del
prijavnega obrazca);

4

izpolnjena Izjava o nezaposlenosti (je del prijavnega obrazca);

5

izpolnjena Izjava o namenu porabe sredstev, pridobljenih na tem pozivu (je del
prijavnega obrazca);

6

trije podpisani izvodi Pogodbe o denarni pomoči študentom v stiski 2021, s čimer se
prosilec strinja s pogodbenimi določili (so del prijavnega obrazca);

7

potrdilo o vpisu na visokošolski/višješolski zavod iz prvega odstavka poglavja 2 te
dokumentacije za študijsko leto 2020/21;

8

fotokopija osebnega dokumenta prosilca z obeh strani;

9

fotokopija bančne kartice oz. kartic prosilca z obeh strani – iz fotokopije morajo biti
razvidni št. bančnega računa (TRR IBAN) ter priimek in ime imetnika kartice, ostali
podatki se lahko zakrijejo;

10 dokazila bank/-e o vseh nakazilih oz. prejemkih prosilca za zadnjih 6 polnih mesecev
pred oddajo vloge za vse bančne račune prosilca (v primeru oddane vloge v mesecu
juniju, je treba poslati bančne izpiske za obdobje od 1. 12. 2020 do 31. 5. 2021);
-

Na dokazilu mora biti razvidno tudi končno stanje.
Če ima študent odprt varčevalni račun, je treba priložiti tudi končno stanje na tem
računu.
Tuji državljani morajo priložiti tudi dokazila bank iz matične države oz. države, kjer
imajo urejeno državljanstvo. Izpiske morajo prevesti v slovenski ali angleški jezik. Uradni
prevod ni potreben. Valute naj prosilec sam pretvori v evre.

11 izpis zaslužkov prosilca, prejetih na podlagi napotnice študentskega servisa za
obdobje zadnjih 6 polnih mesecev pred mesecem oddaje vloge, ki ga prosilci dobijo
na študentskih servisih, kjer so vpisani kot aktivni člani (v primeru oddane vloge v
mesecu juniju, je treba poslati izpis zaslužkov od 1. 12. 2020 do 31. 5. 2021), upošteva
pa se lahko tudi izpis zaslužkov na podlagi dela preko avtorskih ali podjemnih pogodb
ipd.;
12 izpolnjen Seznam priložene dokumentacije (je del prijavnega obrazca).
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II. Druga dokazila ali potrdila, ki jih lahko prosilci dodatno predložijo:
▪

potrdilo o delu prosilca preko študentskega servisa za obdobje od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020;

▪

potrdilo o delu prosilca prek avtorske, podjemne ali druge pogodbe za obdobje od 1. 10. 2019
do 30. 9. 2020;

▪

potrdilo o brezposelnosti vzdrževalca družine, ki je nastala po 1. 3. 2020 (potrdilo mora biti
izdano po 1. 10. 2020);

▪

potrdilo o čakanju na delo vzdrževalca družine, ki je nastalo po 1. 3. 2020 (potrdilo mora biti
izdano po 1. 10. 2020);

▪

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);

▪

druga potrdila iz obdobja največ zadnjih šestih mesecev pred oddajo vloge, ki so vplivala
na socialno ogroženost prosilca, kot so npr. mnenje centra za socialno delo o položaju prosilca,
zdravniška potrdila prosilca ali ožjih članov družine, odločba o kategorizaciji invalidnosti itd.
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4. MERILA ZA DODELITEV POMOČI
Pri dodeljevanju pomoči se kot glavna merila upoštevajo trenutna stiska prosilca, posredni ali
neposredni vpliv koronavirusa oz. covida-19 na socialni položaj prosilca in splošni socialni položaj
prosilca.
Ocena položaja prosilca se pridobi s točkovanjem po točkovniku, 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;
Če prosilec k vlogi ne priloži primernega izpisa zaslužkov, prejetih na podlagi napotnice študentskega
servisa, se šteje, da prosilec v zadnjih šestih mesecih pred oddajo vloge ni opravljal študentskega dela
in se temu primerno to točkuje po točkovniku. Smiselno se upoštevajo tudi druge oblike občasnega ali
začasnega dela. Prosilca po oddani vlogi k naknadni oddaji tega izpisa ne pozivamo.
(pojasnilo: Prosilci, ki bodo zaradi dela preko študentskega servisa prejeli manj točk pri kategoriji osebni
prejemki, bodo na podlagi tega dokumenta lahko dobili dodatne točke pri kategoriji študentsko delo v
zadnjih 6 mesecih.)

•

brezposelnost ali čakanje na delo starša oz. skrbnika (dodatno);
Prosilec prejme točke le v primeru priloženega potrdila Zavoda RS za zaposlovanje, izdanega po
1. 10. 2020, ki priča o brezposelnosti ali čakanju na delo 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.

•

zaslužek prosilca preko napotnice študentskega servisa med 1. 10. 2019 in 30. 9. 2020 v
višini vsaj 1.200 € (dodatno);
Prosilec prejme točke le v primeru priloženega potrdila o delu preko napotnice študentskega servisa, ki
priča o tem, da je prosilec v tem obdobju skupaj zaslužil vsaj 1.200 €. Smiselno se upoštevajo tudi druge
oblike dela. 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.

Točkovnik je objavljen na zadnji strani te dokumentacije.

5. IZBIRNI POSTOPEK
Na podlagi vloge in ugotovitve članov komisije Fundacije Študentski tolar se prosilcu s pošto izroči
odločba. Prosilci bodo o rezultatu svoje vloge obveščeni najpozneje v roku 60 dni od prejema
popolne vloge. Prosilec ima na izrečeno odločbo možnost pritožbe v roku 15 dni od njenega
prejema na način, kot bo določen v izrečeni odločbi.
Do enkratne denarne pomoči bodo do porabe sredstev po tem pozivu lahko upravičeni
prosilci, ki bodo dosegli najmanj 30 točk.
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Posameznemu prosilcu se do porabe sredstev sme dodeliti denarna pomoč v enkratnem znesku:
- 200,00 € (z besedami: dvesto evrov), če prosilec doseže od 30 do 34 točk;
- 300,00 € (z besedami: tristo evrov), če prosilec doseže 35 točk ali več.
Izbrani prosilci morajo podpisati pogodbo o dodelitvi denarne pomoči. Pogodba je priložena temu
pozivu in jo mora prosilec obvezno poslati skupaj s svojo vlogo. Če bo vloga prosilca odobrena, bo
Fundacija Študentski tolar dokončno izpolnila pogodbo in en izvod pogodbe izročila prosilcu skupaj
z odločbo. Pogodba prosilca, ki ne bo dosegel minimalnega števila točk za pridobitev denarne
pomoči po tem pozivu ali pa bodo sredstva na pozivu že porabljena, ne bo dokončno izpolnjena.
Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu prosilcu, bodo na podlagi podpisane pogodbe
nakazana prosilcu na njegov osebni račun.

6. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE VLOG
Rok za predložitev vlog je najkasneje do vključno 31. 8. 2021 (velja poštni žig) oz. najkasneje
do porabe sredstev po tem pozivu. 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 kuverti, na kateri mora biti vidna
ustrezna označba: »Ne odpiraj – Vloga za dodelitev denarne pomoči – 2021«. Na hrbtni strani
ovitka naj bo napisan naslov prosilca.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravilno ter pravočasno predložena Fundaciji
Študentski tolar. 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 10 dneh od prejema poziva k dopolnitvi vloge.
Nepopolne vloge po roku za dopolnitev in nepravilno ali nepravočasno oddane vloge bo komisija
zavrgla.
Prosilce pozivamo, da se na poziv prijavijo čim prej, saj bo Fundacija Študentski tolar
dodeljevala denarne pomoči po tem pozivu do porabe sredstev tega poziva. Vloge bomo
ocenjevali sproti, kar tudi pomeni, da prej, ko prosilci oddajo popolno vlogo, prej bodo prejeli našo
odločbo in morebitna dodeljena sredstva.

7. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije so na voljo preko e-pošte info@studentski-tolar.si, na spletni strani:
www.studentski-tolar.si oziroma na telefonski številki 01/ 438 02 19.

Poziv FŠT v sodelovanju s Škisovo tržnico 2021 za dodelitev denarne pomoči študentom v stiski zaradi posledic covida-19

8. PRILOGA
Fundacija Študentski tolar v sodelovanju s Škisovo tržnico 2021 –
DENARNA POMOČ 2021 ZARADI POSLEDIC COVIDA-19

TOČKOVNIK
Priimek in ime: ______________________________________

oznaka.: _____________
rangi

1. PREJEMKI PROSILCA V ZADNJIH POLNIH ŠESTIH MESECIH
(na mesec)

do 178,00 €

možne točke
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

2. DELO PROSILCA PREKO NAPOTNICE ŠTUDENTSKEGA
SERVISA SKUPAJ V ZADNJIH POLNIH ŠESTIH MESECIH

0€

0

1–150 €

2

SERVISI
ZNESEK

151–350 €

4

nad 350 €

6

opomba: tu štejemo vsa nakazila na vseh bančnih računih in nato ta
seštevek delimo s 6
BANKA
ZNESEK

3. MNENJE CENTRA ZA SOCIALNO DELO O OGROŽENOSTI PROSILCA OZ. DRUŽINE

0/2

4. BREZPOSELNOST VZDRŽEVALCA DRUŽINE
NASTALA PO 1. 3. 2020

enega

2

obeh

4

5. ČAKANJE NA DELO VZDRŽEVALCA DRUŽINE
NASTALO PO 1. 3. 2020

enega

1

obeh

2

6. ZASLUŽEK PROSILCA V OBDOBJU OD 1. 10. 2019 DO 30. 9. 2020 SKUPNO VSAJ V VIŠINI
1.200 €
ZNESEK
7. OTROCI

0/2

1 otrok

2

2 otroka ali več

4

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

0–30

skupaj točke
Opombe:

Podpis člana/-ice komisije:

dodeljene točke

