REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO
„ZDOLNY KASZUB”
Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech
Dziecka”
SZKLANA 2008
§1.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem Programu jest wspieranie uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i studentów (studiujących trybem dziennym) ambitnych i wybitnie
uzdolnionych, wyróżniających się w nauce oraz umożliwienie im szeroko
pojętej edukacji kulturalnej oraz rozwoju intelektualnego, znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej.
2. Przyznane stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla rozwijania
i promocji talentów najzdolniejszych mieszkańców Gminy Sierakowice.
3. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których
zainteresowania wykraczają poza szkolny program i którzy mogą poszczycić się
znaczącymi osiągnięciami przynajmniej w jednej dziedzinie wiedzy [np.
sportowej, naukowej, artystycznej itp.].
4. W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających kryteria jest większa niż
liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu
stypendium mają studenci spełniający w kolejności kryteria:
- posiadają najniższe dochody
- pochodzą z rodzin niepełnych
- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
Wówczas do wniosku należy załączyć stosowne zaświadczenie.
5. Stypendium powinno być przeznaczone na rozwijanie uzdolnień i
zainteresowań, wspomagać możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce
oraz umożliwiać udział w krajowych, ogólnopolskich i międzynarodowych
imprezach [festiwalach, konkursach].
6. Fundatorem stypendium jest FUNDACJA POMOCY DZIECIOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM „UŚMIECH DZIECKA” ze środków finansowych
pochodzących z:

- odsetek od wkładów pochodzących z rachunków bankowych,
- dochodów z nieruchomości i praw majątkowych,
-subwencji i dotacji,
- darowizn, spadków i zapisów,
- zbiórek i imprez publicznych,
- innych źródeł.
7. Rekrutację i kwalifikację prowadzi Rada Społeczna Fundacji Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka”, zwana dalej Fundacją.
8. Zarząd Fundacji zatwierdza coroczne budżety oraz ewentualne zmiany
związane z finansowaniem programu stypendialnego.
§2.
II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU
1. Uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie stypendium są uczniowie
i studenci wymienieni w §1 ust. 1, 2, 3, którzy wykazują szczególne uzdolnienia
w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy.
2. Osoby pobierające stypendium z innych źródeł o łącznej wartości wyższej niż
300 złotych miesięcznie nie mogą ubiega się o stypendium Fundacji Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka”.
§3.
III. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Podstawą ubiegania się o stypendium jest złożenie w siedzibie Fundacji
(Szklana 44, 83-334 Miechucino) przez kandydata prawidłowo wypełnionego i
kompletnego wniosku wraz z załącznikami.
2. Wnioski z niepełną dokumentacją oraz dostarczone po terminie nie będą
rozpatrywane przez Fundację.
3. Do wniosku, o którym mowa w punkcie należy dołączyć:
3.1. Potwierdzoną przez szkołę kopię świadectwa semestralnego lub końcowego
lub potwierdzoną przez uczelnie kopię zaliczenia semestru lub roku.

3.2. Aktualną fotografię.
3.3. Kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia w olimpiadach,
konkursach przedmiotowych i inne fakty, o których mowa we wniosku o
przyznanie stypendium.
3.4. Co najmniej jeden list rekomendacyjny nauczyciela/opiekuna
lub
dyrektora szkoły/ dziekana poświadczający osiągnięcia, aktywność kandydata
lub wybitne uzdolnienia. Wskazane jest złożenie większej liczby listów
rekomendacyjnych.

3.5. Kopię dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość wnioskodawcy).
4. Kandydatów do Programu mogą zgłaszać także organizacje społeczne,
samorządy uczniowskie, studenckie przy zachowaniu wymagań w zakresie
wszelkich procedur.

§4.
IV. ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
1. Stypendium przyznaje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady
Społecznej, biorąc pod uwagę kryteria postawione w paragrafie 5.

2. Rada Społeczna [3 członków] powołana zostaje przez Zarząd Fundacji, która
wykonuje wszystkie czynności związane z rekrutacją, kwalifikacją oraz
wyłonieniem grupy kandydatów przedstawionych Zarządowi do przyznania
stypendium.
3. Zarząd Fundacji określa corocznie wysokość środków przeznaczonych na
Program Stypendialny.
4. Dokumenty należy składać w siedzibie Fundacji (Szklana 44; 83-334

Miechucino) do 30 listopada. Wnioski rozpatrywane będą przez Radę Społeczną
do 31 grudnia danego roku.
5. Rada Społeczna oceniając poszczególne wnioski kieruje się następującymi
kryteriami:
- wybitne osiągnięcia - 40 punktów
- sytuacja materialna – 35 punktów
- wyniki w nauce – 25 punktów
6. Stypendium otrzymają osoby, które uzyskały największa liczbę punktów.
7. Stypendium przyznawane jest na kolejne 10 miesięcy - od września do
czerwca następnego roku, przekazywane na rzecz uprawnionego co miesiąc z
góry na podane przez niego konto bankowe.
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9. Kwota stypendium uzależniona jest od wysokości środków jakimi dysponuje
Fundacja.
10. Decyzję o przyznaniu stypendium Zarząd podejmuje zwykłą większością
głosów. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Fundacji.
11. Na prośbę Zarządu stypendysta zobowiązany jest do przedłożenia
dodatkowych dokumentów potwierdzających zasadność ubiegania się o
stypendium.
12. Zarząd Fundacji na prośbę Rady Społecznej ma prawo do sprawdzenia
prawdziwości podanych w dokumentach danych oraz monitorowania celowości
i sposobu wykorzystania przyznanych środków.
13. Fundacja ma prawo żądać zwrotu nienależnie pobranych środków
finansowych, a w przypadku nieuregulowania należności, do wystąpienia na
drogę sądową.
14. Z obrad Zarządu i Rady Społecznej sporządza się protokół, podpisany
odpowiednio przez wszystkich członków.
15. Obrady Zarządu jak i Rady Społecznej są poufne.
16. Decyzje Zarządu Fundacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

17. Wnioskodawcy zostaną poinformowani przez Fundację pisemnie.
§5.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Osoby, które uzyskają stypendium, podpiszą z Zarządem Fundacji Umowę
stypendialną określającą warunki i tryb udzielania stypendium. Wzór stanowi
załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Stypendysta zobowiązuje się do promowania tego faktu w swoim środowisku
oraz w mediach i wystąpieniach publicznych. Wyraża również zgodę na
wykorzystanie przez Fundację swoich danych osobowych w celach
promocyjnych.
3.Fundacja zastrzega sobie prawo zmian w obowiązującym Regulaminie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję
podejmuje Zarząd Fundacji.
5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2008 r. zgodnie z uchwałą nr
Zarządu Fundacji nr 01/09/2008 z dnia 30.09.2008 r.

