REGULAMIN FUNDUSZU
Edycja 2016/2017
I. Postanowienia ogólne
1. Fundacja „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku tworzy Fundusz
„Dobre Drobne Stypendium”.
2. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd
Fundacji.
3. Nadzór nad Funduszem Stypendialnym „Dobre Drobne Stypendium” sprawuje Rada
Fundacji.
II. Kryteria przyznawania stypendium
O stypendium mogą się ubiegac:
1. uczniowie kłodzkich szkół, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczają do klas V i VI
szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych.
2. uzyskali na ostatnim świadectwie szkolnym średnią ocen:
- co najmniej 4,70 w szkole podstawowej,
- co najmniej 4,40 w gimnazjum,
3. uzyskali co najmniej ocenę dobrą ze sprawowania,
4. średni dochód na jedną osobę w rodzinie z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku
nie przekracza kwoty 1500 zł netto (kryterium dochodowości nie ogranicza możliwości
składania wniosku)
5. chcą się uczyc i rozwijac swoje zainteresowania,
6. posiadają uzdolnienia/plany rozwojowe w określonym przedmiocie/dziedzinie np.
artystyczne (muzyka, śpiew, aktorstwo, taniec, malarstwo itp.), przedmioty humanistyczne,
przedmioty ścisłe, zajęcia sportowe lub inne i uczestniczą w zajęciach pozaszkolnych
związanych z rozwojem ich talentu.
7. deklarują aktywny udział we współpracy z Fundacją „Razem Możemy Więcej” przy Domu
Dziecka w Kłodzku (pomoc w pozyskiwaniu funduszy na kolejne stypendia, udział w
zbiórkach publicznych, w akcjach wolontariackich i spotkaniach stypendystów)
W konkursie stypendialnym „Dobre Drobne Stypendium” nie mogą uczestniczyc:
− dzieci Zarządu Fundacji
− dzieci członków Rady Fundacji
− dzieci członków Komisji Stypendialnej.
III. Tryb i zasady ubiegania się o stypendium
1. Stypendium „Dobre Drobne Stypendium” przyznawane jest na okres jednego roku
szkolnego – tj. w okresie od września 2016 r. do czerwca 2017 r.
2. Zgłoszenie Kandydata odbywa się na formularzu wniosku stypendialnego znajdującego się
na stronie internetowej Fundacji www.razemmozemywiecej.org.pl i zgodnie z niniejszym
Regulaminem Funduszu Stypendialnego „Dobre Drobne Stypendium”.
3. Zgłoszenia Kandydatów może dokonac Wnioskodawca, w tym:
a) Uczen (Kandydat)

b) Szkoła (Dyrektor, Pedagog, Psycholog)
c) Rada Rodziców
d) Rodzic/Opiekun prawny
4. Wnioski muszą byc podpisane przez Wnioskodawcę i Kandydata oraz Rodzica/Opiekuna
prawnego.
5. Do wniosku należy załączyc:
− potwierdzoną kserokopię świadectwa, dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata
(dyplomy, wyróżnienia, zaświadczenia),
− oświadczenie o źródłach dochodów w rodzinie wraz z zaświadczeniami o dochodach za 3
ostatnie miesiące o ile redni duchód jest niższy niż 1500 zł na osobę
− inne (np. opinia osoby mogącej udzielic rekomendacji, prace plastyczne, nagrania itp.)
6. Wnioski składa się w wersji papierowej w sekretariacie Domu Dziecka w Kłodzku
(ul. Korczaka 1) w nieprzekraczalnym terminie do 19 września 2016 r. do godz. 15.00,
7. Wnioski nadesłane po terminie, niewłaściwie wypełnione lub niekompletne zostaną
odrzucone na etapie oceny formalnej nie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną
8. Wnioskodawca lub Kandydat może zostac poproszony przez Komisję Stypendialną o
dostarczenie dodatkowych niezbędnych dokumentów lub zaprezentowanie uzdolnien
Kandydata przed Komisją Stypendialną.
9. Komisja Stypendialna przypisze darczynców do poszczególnych stypendystów.
10. Wręczenia stypendiów „Dobre Drobne Stypendium” nastąpi 24 września 2016 r. podczas
I Kłodzkiego Festiwalu Wolontariatu (plac po mostem św. Jana w Kłodzku).

