Subvencionirani športni tečaji in športne vadbe za študente v stiski 2019/1

Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani objavlja:

PRVI POZIV V LETU 2019
ZA SUBVENCIONIRANE ŠPORTNE PROGRAME
ZA ŠTUDENTE V STISKI
Fundacija Študentski tolar objavlja poziv za obiskovanje subvencioniranih športnih programov
namenjenih študentom ŠOU v Ljubljani, ki so se zaradi različnih dogodkov znašli v socialni stiski.
Športne programe po tem razpisu izvaja zavod ŠOU šport.
Poziv vključuje zgolj udeležbo na športnih programih, ki se bodo izvajali do 30. 6. 2019.
Sredstva za denarno pomoč so pridobljena iz naslova rednega financiranja s strani Študentske
organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani).
SPLOŠNI POGOJI:
Pravica do subvencioniranega športnega programa se lahko dodeli osebam, ki izpolnjujejo enega od
spodnjih dveh pogojev:


imajo v tekočem študijskem letu (2018/19) status študenta na kateremkoli visokošolskem ali
višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (seznam je priložen v razpisu) in niso v rednem
delovnem razmerju



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.

Upravičenci lahko koristijo katerikoli športni program razviden iz razpisa, ki ga izvaja Zavod ŠOU
šport. Termin programov, njihovo trajanje in druge informacije, si lahko zainteresirani ogledajo na
spletni strani izvajalca.
Poziv traja do 15. 4. 2019 zato zainteresirani pohitite s prijavo.
Prosilec, ki bo pri razpisu prejel upravičenost do obiskovanja subvencioniranih športnih
programov, bo moral za izvedbo programa doplačati 12 €.
Razpis vključuje naslednje športne programe:
-

PILATES
AEROBIKA CARDIO FIT
JOGA
ZUMBA
PLAVANJE
ZAČETNI TEČAJ STANDARDNIH IN LATINSKOAMERIŠKIH PLESOV (na poziv se prijavi le
ena oseba v paru, drugo pripelje zraven)
ZAČETNI TEČAJ SAMOOBRAMBE ZA ŽENSKE

Vsi športni tečaji se izvajajo na Študentskem Kampusu, Pivovarniška 6, z izjemo plavanja, ki poteka v
Kopališču Tivoli.
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VLOGA, DOKAZILA IN IZJAVE, KI JIH PREDLOŽIJO PROSILCI:


izpolnjen obrazec Vloga za dodelitev upravičenosti do subvencioniranega športnega programa
in izjava o nezaposlenosti s kontaktnimi podatki prosilca;



pisna prošnja – motivacijsko pismo *;



potrdilo o vpisu na visokošolski oz. višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani za študijsko leto
2018/19 (za prosilce, ki imajo status študenta) oz. potrdilo o pavziranju ali ustrezno potrdilo
zavoda (za prosilce, ki so prvo leto brez statusa)

* Pri točkovanju prošnje je ključnega pomena motivacijsko pismo, ki prinaša tudi največ točk. Le to naj obsega
najmanj A4 stran in naj zajema prošnjo za dodelitev subvencioniranega športnega programa in obrazložitev, zakaj
bi bil prosilec do programa upravičen (socialne in družinske okoliščine, zdravstveno stanje, študijski/šolski uspeh,
obštudijske dejavnosti in druge aktivnosti, ki jih lahko podpre z dokazili).

Prosilci, ki so v letu 2018 pri Fundaciji Študentski tolar prejeli denarno pomoč, se lahko na razpis
prijavijo zgolj s poslano Vlogo za dodelitev upravičenosti do subvencioniranega športnega tečaja
in motivacijskim pismom.

PRIJAVA NA RAZPIS IN IZBIRNI POSTOPEK:
Prosilci pošljejo vlogo v času trajanja tega razpisa priporočeno po pošti na naslov: Fundacija
Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, s pripisom »za
subvencioniran športni program«, ) ali pa jo v celoti ( skenirano, s podpisi ) pošljejo na naš elektronski
naslov info@studentski-tolar.si.
Prosilci lahko vlogo iz tega odstavka, enako označeno, oddajo tudi osebno v času uradnih ur
Fundacije Študentski tolar (te so objavljene na spletni strani fundacije).
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravilno poslana. V primeru nepopolne vloge komisija
prosilca preko elektronske pošte pozove k dopolnitvi vloge. Prosilec mora vlogo dopolniti najkasneje v
osmih dneh od poziva k dopolnitvi, pri čemer velja, da je bila vloga oddana šele na datum dopolnitve
vloge.
Do obiskovanja subvencioniranega športnega programa bo upravičenih prvih 35 prosilcev. Pri
dodeljevanju te oblike pomoči bo Fundacija Študentski tolar razpoložljiva sredstva podelila med
upravičence po vrstnem redu prejetja vloge do porabe sredstev na tem razpisu oz. do zaključka
razpisa.
Študent se lahko na želen športni program prijavi pri ŠOU šport tudi že pred pridobitvijo odgovora
fundacije.
Fundacija Študentski tolar bo rezultate tega razpisa sporočala posameznemu prosilcu v roku največ
14 dni od prejema popolne vloge in sicer na njegov elektronski naslov.
Študentom svetujemo, da vlogo oddajo čim prej, saj bodo do obiskovanja subvencioniranega
športnega programa upravičeni tisti študenti, ki bodo pri točkovanju dosegli zadostno število točk in
vlogo oddali še v času do porabe sredstev na tem razpisu.
VEČ INFORMACIJ O RAZPISU:
Dodatne informacije o razpisu lahko prosilci pridobijo pri Fundaciji Študentski tolar, Ustanovi ŠOU v
Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana v času uradnih ur osebno ali preko telefona 01 4380 219 oz.
tudi izven časa uradnih ur preko e-pošte: info@studentski-tolar.si.
Termini uradnih ur so objavljeni na spletni strani www.studentski-tolar.si.
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VEČ INFORMACIJ O ŠPORTNIH PROGRAMIH:
Prosilci lahko več informacij športnih programih pridobijo na Info točki ŠOU šport, Kersnikova 6, 1000
Ljubljana, info@sousport.si, tel: 031/ 390 349, ali preko njihove spletne strani.

PRILOGE:



SEZNAM ČLANIC ŠOU V LJUBLJANI
VLOGA ZA DODELITEV UPRAVIČENOSTI DO SUBVENCIONIRANEGA ŠPORTNEGA
PROGRAMA IN IZJAVA O NEZAPOSLENOSTI
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SEZNAM VISOKOŠOLSKIH IN VIŠJEŠOLSKIH ČLANIC ŠOU V LJUBLJANI
1. Akademija za glasbo UL
2. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo UL
3. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL
4. Biotehniška fakulteta UL
5. Ekonomska fakulteta UL
6. Fakulteta za arhitekturo UL
7. Fakulteta za družbene vede UL
8. Fakulteta za elektrotehniko UL
9. Fakulteta za farmacijo UL
10. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL
11. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL
12. Fakulteta za matematiko in fiziko UL
13. Fakulteta za državne in evropske študije
14. Fakulteta za pomorstvo in promet UL
15. Fakulteta za računalništvo in informatiko UL
16. Fakulteta za socialno delo UL
17. Fakulteta za strojništvo UL
18. Fakulteta za šport UL
19. Fakulteta za upravo UL
20. Filozofska fakulteta UL
21. Medicinska fakulteta UL
22. Naravoslovnotehniška fakulteta UL
23. Pedagoška fakulteta UL
24. Pravna fakulteta UL
25. Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije
26. Teološka fakulteta UL
27. Veterinarska fakulteta UL
28. Šola za risanje in slikanje
29. Zdravstvena fakulteta UL
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VLOGA ZA DODELITEV UPRAVIČENOSTI DO
SUBVENCIONIRANEGA ŠPORTNEGA TEČAJA – 1. poziv 2019
PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek:
Naslov stalnega prebivališča
(ulica in pošta):
EMŠO:
Telefon:
Elektronska pošta:
V 2018/19 imam status študenta na:
in sicer sem vpisan/-a v letnik:

S spodnjim podpisom izjavljam, da:
-

-

v celotni vlogi za dodelitev upravičenosti do subvencioniranega športnega tečaja navajam svoje
osebne podatke popolno in resnično ter izrecno dovoljujem, da jih obdeluje, hrani in uporabi
Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani za potrebe postopka dodeljevanja
subvencioniranega športnega tečaja ter moje osebne podatke posreduje izvajalcu športnih
tečajev – Zavodu ŠOU šport za potrebe koriščenja subvencije;
do preklica dovoljujem, da me Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani, preko
elektronske pošte obvešča o svojih oblikah pomoči in drugih nekomercialnih dejavnostih,
namenjenih študentom v socialni stiski, katerih morebitni prejemnik sem lahko.

Obiskovati želim naslednji tečaj: _______________________________________
In sicer v terminu ________________________
V primeru, da bo moj prvi želeni tečaj zaseden, bi si želel/a obiskovati drugi tečaj:
__________________________________________________________________
In sicer v terminu ______________________________

IZJAVA O NEZAPOSLENOSTI
Spodaj podpisani/-a s svojim podpisom izrecno zagotavljam, da nisem v rednem delovnem
razmerju. Izjava se uporabi za namen ugotavljanja upravičenosti do subvencioniranega
športnega tečaja na Zavodu ŠOU šport v letu 2019.
Datum: ________________________
Podpis: ________________________
Obvezna priloga: motivacijsko pismo kot opis mojega socialnega položaja (najmanj A4 stran)
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