Regulamin funduszu stypendialnego Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności
„SILS”
1. Celami funduszu są wspieranie rozwoju osobistego członków stowarzyszenia, członków ich
rodzin oraz wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z niezamożnych środowisk i
zaniedbanych regionów poprzez udzielanie pomocy stypendialnej
2. Cele funduszu są zgodne z zapisami statutu (paragraf 9, pkt. 4)
3. Fundusz tworzy się na czas nieokreślony
4. Środki na realizację zadań funduszu pochodzą z działalności gospodarczej prowadzonej przez
Stowarzyszenie, darowizn lub uzyskanych bezpośrednio na ten cel dotacji z funduszy
zewnętrznych.
5. O przeznaczeniu środków na wsparcie konkretnej osoby decyduje zarząd na wniosek danej osoby
lub jej opiekuna.
6. Przed wydaniem decyzji Zarząd zasięga opinii Rady konsultacyjno-doradczej działającej przy
Stowarzyszeniu. Zarząd może również zasięgać opinii przedstawicieli partnerów społecznych oraz
ośrodków systemu pomocy społecznej.
7. Beneficjentami funduszu mogą być aktywni członkowie stowarzyszenia, członkowie ich rodzin
oraz osoby zgłoszone przez partnerów społecznych.
8. Zakres/wysokość i liczba przyznawanych stypendiów będzie ustalana corocznie przez Zarząd.
9. W przypadku osób zgłoszonych przez partnerów społecznych beneficjentami mogą być osoby
uczące się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, osiągające dobre wyniki w nauce, u
których występuje trudna sytuacja życiowa lub finansowa, przez co potencjał danej osoby może
ulegać ograniczeniu.
10. W przypadku członków Stowarzyszenie i ich rodzin beneficjentami mogą być osoby,
zaangażowane w działania społeczne lub w prowadzoną działalność gospodarczą.
11. Zgłoszone osoby muszą wykazywać się nienaganną postawą i zaangażowaniem w swoich
środowiskach (wolontariat, społeczność lokalna, samorząd)
12. Pomoc jaką otrzymuje beneficjent może polegać na:
a. udzieleniu bezpłatnych kursów językowych w Stowarzyszeniu lub sfinansowanie takich
kursów w innym miejscu.
b. pomocy w określeniu dalszej ścieżki zawodowej i opiekę merytoryczną osób
współpracujących ze Stowarzyszeniem
c. finansowanie innych szkoleń z zakresu rozwoju osobistego
13. Kandydat ubiegający się o stypendium składa wniosek według wzoru określonego w załączniku
nr 1 do Regulaminu wraz z informacją potwierdzającą osiągane wyniki w nauce, potwierdzeniem
zaangażowania w innych środowiskach (wolontariat, społeczność lokalna, samorząd) i/lub z
opinią pedagoga szkolnego.
14. Kontynuacja stypendium wymaga złożenia nowego wniosku.
15. Stypendysta ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zarząd o okolicznościach
uniemożliwiających mu przyjęcie stypendium czy realizację otrzymanej pomocy, pod rygorem
obowiązku zwrotu całej przyznanej kwoty stypendium.
16. Stypendysta może zostać pozbawiony stypendium przez Zarząd, jeżeli będzie naruszał obowiązki
wynikające z regulaminu.
17. Stypendysta składając wniosek wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
realizacji stypendium oraz do wykorzystania wizerunku na stronie internetowej stowarzyszenia
oraz na materiałach informacyjnych.
18. Otrzymujący stypendium zobowiązuje się do godnego reprezentowania Stowarzyszenia i dbania o
jego dobre imię.
19. Decyzje podjęte przez Zarząd w sprawach stypendium są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

