Poziv ŠOUP za finančna pomoč študentom v stiski v času epidemije Covid-19

Koper, 8. 4. 2021

Študentska organizacija Univerze na Primorskem
Čevljarska ulica 27
6000 Koper
v sodelovanju z Dobrodelnim društvom Petka za nasmeh objavlja:

POZIV
ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE NA
PRIMORSKEM
ZA FINANČNO POMOČ ŠTUDENTOM V STISKI V
ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Čevljarska ulica 27, 6000 Koper – Capodistria
MŠ: 1852191000 , ID za DDV: SI 15176436 , T: (05) 662 62 20, info@soup.si

Poziv ŠOUP za finančna pomoč študentom v stiski v času epidemije Covid-19

1. NAMEN, CILJ IN PREDMET POZIVA
Namen poziva je reševanje trenutne socialne stiske študentov, ki je posledica leto dni trajajoče epidemije.
Cilj poziva je dodelitev nepovratne finančne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega
poziva in so na njem izbrani.
Predmet poziva je dodelitev nepovratne finančne pomoči študentom v stiski, in sicer v vrednosti 150,00 €.
Poziv je namenjen vsem študentom Univerze na Primorskem, ki v študijskem letu 2020/2021 lahko
izkažejo status študenta.
Sredstva za finančno pomoč so pridobljena iz naslova Študentske organizacije Univerze na Primorskem
ki, je k zbiranju sredstev pozvala še druge pravne osebe.
Ta sredstva se zbirajo na računu Dobrodelnega društva Petka za nasmeh, ki s svojim znanjem in
izkušnjami sodeluje pri izvedbi poziva. Študentska organizacija Univerze na Primorskem je za izvedbo
tega poziva namenila sredstva v višini 5.250€.
Naslovnik poziva je Študentska organizacija Univerze na Primorskem, ki pri izvedbi poziva sodeluje s
Dobrodelnim društvom Petka za nasmeh.
2. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PROSILCI
Na poziv se lahko odzovejo vsi študenti, ki so v študijskem letu 2020/2021 vpisani na Univerzo na
Primorskem, razen študentov, ki obiskujejo polletno izmenjavo in študentov, ki opravljajo kakršnekoli
funkcije v Študentski organizaciji Univerze na Primorskem, Študentskem svetu Univerze na Primorskem
in v študentskih svetovih fakultet.
Prosilec, ki se odzove na poziv mora s prijavo izkazati, da je v socialni stiski, ki jo je povzročila epidemija,
dodatno mora izkazati tudi, da bi mu finančna pomoč pomagali pri reševanju te stiske.
Razlogi za socialno stisko so lahko:
- zdravstvene, psihosocialne ali druge posebne okoliščine, ki so nastale kot posledica epidemije;
- izpad dohodka, ki je nastal kot posledica epidemije;
- druge ekonomske ali socialne okoliščine, ki so posledica epidemije;
3. DOKUMENTACIJA, KI JO PREDLOŽIJO PROSILCI
Vsi dokumenti, dokazila, kot tudi sama vloga, morajo biti zapisani v slovenskem jeziku.
Prijava na poziv mora biti izdelana izključno na obrazcih iz priložene dokumentacije, obrazci morajo biti v
celoti izpolnjeni, vloga pa mora poleg obrazcev vsebovati tudi vse zahtevane priloge, oziroma navedbo
razloga, da prijavitelj teh prilog ne more predložiti, sicer bo zavržena.
a) Prijavitelj mora v odzivu na poziv obvezno navesti naslednje podatke
- ime in priimek;
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-

datum rojstva;
e-poštni naslov;
telefonsko številko;
naslov stalnega bivališča;
naslov začasnega bivališča;
opis socialnega položaja iz katerega je razvidno, da je izpolnjena večina pogojev iz drugega in
tretjega odstavka druge točke tega poziva, opis naj vsebuje najmanj 300 besed.

b) Prijavitelj mora prijavi na poziv obvezno dodati naslednje priloge:
- izpolnjen obrazec za prijavo na poziv Študentske organizacije Univerze na Primorskem;
- fotokopijo osebnega dokumenta iz obeh strani;
- potrdilo o vpisu na Univerzo na Primorskem v študijskem letu 2020/2021;
- trije izpolnjeni in podpisani izvodi Pogodbe o finančni pomoči študentom v stiski zaradi epidemije
Covid-19, s čimer se prosilec strinja s pogodbenimi določili.
c) Dokazila in potrdila, ki jih lahko prosilci dodatno predložijo:
- fotokopijo rojstnih listov otrok (obvezno priložijo prosilci, ki imajo otroke)
- potrdilo o statusu študenta s posebnimi potrebami (obvezno priložijo prosilci s tem statusom);
- druga potrdila iz obdobja zadnjih dvanajstih mesecev, ki potrjujejo socialno ogroženost prosilca
(kot so npr. zdravniška potrdila prosilca)…
- najemna pogodba o bivanju pri zasebniku ali dokazilo o bivanju v javnem študentskem domu ali
dokazilo o drugačnem bivanjskem položaju;
- dokazilo o prejemanju štipendije, če jo prejema;
- izpis evidence iz študentskega dela za zadnjih 12 mesecev.
Dokazila in potrdila, ki so navedene v točki c lahko prosilcem prinesejo večje število točk pri ocenjevanju
oddane vloge.
4. MERILA ZA DODELITEV POMOČI
Pri dodeljevanju pomoči se kot glavno merilo upošteva natančnost opisa socialnega položaja iz katerega
izhaja, da je prosilec v finančni stiski, ki je posledica že leto dni trajajoče epidemije. Pomembno je, da
prosilci svoj položaj opišejo čim bolj podrobno in ga podkrepijo z ustreznimi dokazili.
TOČKOVNIK ZA DODELITEV FINANČNE POMOČI
KRITERIJ
OPIS SOCIALNEGA POLOŽAJA
IZPIS EVIDENCE IZ ŠTUDENTSKEGA DELA
ZA ZADNJIH DVANAJST MESECEV
DOKAZILO O PREJEMANJU ŠTIPENDIJE
NAJEMNA POGODBA O BIVANJU PRI
ZASEBNIKU ALI DOKAZILO O BIVANJU V
JAVNEM ŠTUDENTSKEM DOMU
DRUGA DOKAZILA
SKUPAJ

ŠTEVILO TOČK
DO 80 TOČK
DO 5 TOČK
DO 5 TOČK
DO 5 TOČK
DO 5 TOČK
NAJVEČ 100 TOČK
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5. IZBIRNI POSTOPEK
Na podlagi skupne ocene opisa socialne stiske, vlog in dokazil komisija v sestavi predstavnikov
Študentske organizacije Univerze na Primorskem pregleda in točkuje posamezno vlogo. Na podlagi vloge
in ugotovitve komisije se izda predlog sklepa zastopniku Študentske organizacije Univerze na
Primorskem, ki izda odločbo. Odločba je dokončna in prosilec nanjo nima možnosti pritožbe. Odločbe na
podlagi tega poziva bodo izdane po pregledu vseh vlog, predvidoma do 10. 5. 2021.
Pri sklepanju pogodbe o dodelitvi nepovratne finančne pomoči bosta Študentska organizacija Univerze
na Primorskem in Dobrodelno društvo Petka za nasmeh upoštevali prednostni vrstni red prosilcev glede
na doseženo število točk.
Do finančne pomoči po tem pozivu bodo upravičeni prosilci s pridobljenim največjim številom točk glede
na točkovnik in glede na razpoložljiva sredstva po tem pozivu.
Prosilci morajo podpisati pogodbo o dodelitvi finančne pomoči. Pogodba je priložena temu pozivu in jo
mora prosilec obvezno poslati skupaj s svojo vlogo. Če bo vloga prosilca odobrena, bosta Študentska
organizacija Univerze na Primorskem in Dobrodelno društvo Petka za nasmeh dokončno izpolnili
pogodbo in en izvod pogodbe izročili prosilcu. Pogodba prosilca, ki ne bo prejel finančne pomoči po tem
pozivu, ne bo dokončno izpolnjena in se hrani v arhivu Študentske organizacije Univerze na Primorskem.
6. OBLIKA DODELITVE FINANČNE POMOČI
Oblika dodelitve enkratne finančne pomoči v vrednosti 150€, bo določena v dogovoru, ki ga bosta sklenila
prosilec in Dobrodelno društvo Petka za nasmeh.
7. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE VLOG
Rok za predložitev vlog je do vključno 19. 4. 2021 (velja poštni žig). Prosilce pozivamo, da se na poziv
prijavijo čim prej.
Prosilec mora vlogo poslati s priporočeno pošto na naslov: Študentska organizacija Univerze na
Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper.
Opremljenost vloge: Vlogo na poziv je treba poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna ustrezna
označba: »Ne odpiraj – Vloga za finančno pomoč«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo napisan naslov
prosilca.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno in pravočasno predložena naročniku. V primeru nepopolne vloge
komisija vlagatelja preko elektronske pošte 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 največ treh dneh od prejema poziva k dopolnitvi vloge, sicer se vloga zavrže. Nepopolne vloge
po roku za dopolnitev in nepravilno ali nepravočasno oddane vloge bo komisija zavrgla.
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8. DODATNE INFORMACIJE
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani pridobijo preko e-pošte prostovoljstvo@soup.si. Vse
informacijo o tem pozivu so objavljene na spletni strani www.soup.si.
V Kopru, dne 8. 4. 2021
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