
 

Regulamin Plebiscytu na Stypendium Fundacji Słoneczko w ramach 

Projektu Słoneczne Horyzonty  

Stypendia dla uzdolnionych osób z niepełnosprawnością 

 

● CEL PROGRAMU 

Program stypendialny realizowany jest przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

Słoneczko przy wsparciu Akademii Rozwoju i Filantropii w Polsce, oraz osób indywidualnych   

i instytucji. Edycja 2022/23 jest pierwszą odsłoną Programu Stypendialnego zwanego dalej 

Programem, który będzie kontynuowany w następnych latach.  

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, wsparcie w 

rozwoju ich pasji oraz wyrównanie szans edukacyjnych dla osób społecznie wykluczonych.  

 

● ODBIORCY PROGRAMU STYPENDIALNEGO 

Zgodnie z założeniem stypendia są przyznawane osobom z niepełnosprawnościami  

wykazującym się ponadprzeciętnymi uzdolnieniami w wymienionych dziedzinach: 

● Kultura 

● Edukacja 

● Sport 

Osoby spełniające wymogi formalne, mogą być zgłaszane przez instytucje oraz grupy 

społeczne, które posiadają wiedzę na temat ich osiągnięć.  

 

● WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE STYPENDIUM 

Stypendium będzie przyznawane na okres dwóch lat, jako świadczenie wypłacane 

jednorazowo raz w roku w wysokości 4800 złotych, lub  w okresie od września 2023 do 

sierpnia 2025 w wysokości 400 złotych miesięcznie (w zależności od decyzji Komisji 

Stypendialnej) na osobę. W przypadku wyboru stypendystów w późniejszym terminie, 

świadczenie zostanie wyrównane.  

Przeznaczenie stypendium: 

● Czesne w szkole lub uczelni 

● Pomoce naukowe oraz dydaktyczne 

● Kursy i zajęcia dodatkowe  



● Zakup niezbędnego sprzętu  

● Inne niezbędne wydatki do realizacji zawodowej lub pasji  

 

 

 

● NOMINACJE KANDYDATÓW 

Kandydatów do stypendium nominują instytucje oraz grupy społeczne, zwane dalej 

Zgłaszającymi. Zgłaszający zbierają   lokalnie informacje o potencjalnych stypendystach, 

przygotowują profile kandydatów korzystając z przygotowanych przez Fundację wniosków 

aplikacyjnych i przesyłają je do Fundacji w określonym terminie. Każdy Zgłaszający może 

przesłać maksymalnie 3 wnioski za pośrednictwem dedykowanego programu internetowego. 

Fundacja zastrzega sobie prawo do odrzucenia nominacji bez podania oficjalnej przyczyny, 

wnioski takie nie zostaną przedstawione do oceny Kapituły Stypendialnej. 

 

● WYMAGANE DOKUMENTY 

Dokumenty składane przez Zgłaszających muszą zawierać poprawnie wypełniony formularz 

wniosku zgłoszeniowego udostępnionego przez Fundację oraz wymagane załączniki:  

● materiały potwierdzające osiągnięcia  

 

 

● WYBÓR STYPENDYSTÓW 

Wyboru stypendystów Programu dokonuje w drodze głosowania Kapituła Stypendialna 

powoływana przez Zarząd Fundacji. 

Kryteria wyboru stypendystów przez członków Kapituły są następujące:  

• udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie kultury, edukacji lub sportu 

Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

● TERMINY 

Wnioski zgłoszeniowe kandydatów składają Zgłaszający do dnia 31.05.2023 na dedykowanej 

stronie internetowej w formie elektronicznej, dołączając skany wymaganych załączników. 

Decyzja Kapituły podawana jest do wiadomości Zgłaszających drogą mailową w ciągu trzech 

tygodni od posiedzenia Kapituły Stypendialnej, na którym wyłoniono stypendystów. 

 



 

 

 

● OKRES OTRZYMYWANIA STYPENDIA 

Stypendium jest przyznawane na okres jednego roku kalendarzowego o określonej kwocie. 

Stypendysta może otrzymywać stypendium przez maksymalnie 4 lata, jednak corocznie 

Zgłaszający są zobowiązani do przedkładania wniosku, a kandydatura będzie rozpatrywana 

przez Kapitułę Stypendialną w normalnym trybie. 

 

● WYPŁATA STYPENDIUM 

Stypendium zostanie wypłacone na podany we wniosku numer konta stypendysty lub jego 

opiekuna prawnego. Rozpoczęcie wypłaty stypendium nastąpi po podpisaniu umowy o 

darowiznę pomiędzy stypendystą, a Fundacją na wzorze umowy udostępnionym przez 

Fundację.  

Stypendium będzie wypłacane miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca. W uzasadnionych 

przypadkach, np. jeśli stypendium ma być przeznaczone na zakup niezbędnego do realizacji 

zadań sprzętu, stypendium może być wypłacone jednorazowo w kwocie odpowiadającej 

dwunastu miesięcznym świadczeniom. 

 

● ROZLICZENIE I MONITORING PROGRAMU STYPENDIALNEGO 

Stypendyści są zobowiązani do przedstawienia dokumentujących wydatki raportów wraz z 

załącznikami. Raporty powinny być dostarczone Fundacji do 15 dnia każdego miesiąca i 

obejmować raport kosztów z miesiąca poprzedniego. Załączniki mogą stanowić: faktury, 

umowy, zaświadczenia o odbytych kursach lub inne dokumenty potwierdzające wydatki.  

Fundacja będzie odpowiedzialna za zarządzanie Programem oraz przekazywaniem informacji 

o Programie i osiągnięciach stypendystów do Darczyńców. 

W przypadku niewłaściwego wykorzystania przyznanego stypendium, Fundacja w 

porozumieniu z Kapitułą Stypendialną Programu może wstrzymać wypłacanie stypendiów. 

Istnieje także możliwość przyznania stypendium innej osobie spełniającej wszystkie kryteria 

określone w regulaminie przyznawania stypendiów. 

 

● OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych gromadzonych w trakcie Programu jest Fundacja 

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko. Przetwarzanie danych osobowych odbywać 

się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 



przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Klauzulę 

Informacyjną Administratora dotyczącą przetwarzania danych osobowych w ramach 

programu można uzyskać pod adresem mailowym: IOCH@fundacja-sloneczko.pl  

 

● FINANSOWANIE PROGRAMU 

Stypendia finansowane są przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko ze 

środków pozyskanych od darczyńców indywidualnych oraz instytucji.  
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