
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin  

przyznawania beneficjentom  

Fundacji Instytutu Studiów Podyplmowych 

 ZA HORYZONT  

dofinansowania do studiów podyplomowych w ramach programu  

POTRZEBUJĘ-STUDIUJĘ 

 

§1 

Podstawy i cel działania 

 

1. Fundacja Instytutu Studiów Podyplomowych ZA HORZYZONT działa 

na podstawie Statutu, została wpisana do rejestru Fundacji pod numerem  

KRS: 0000798181 

 

2.  Fundacja Instytutu Studiów Podyplomowych ZA HORZYZONT powstała 

w celu: 

- działania na rzecz poprawy jakości edukacji i wychowania; 

-wspierania rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli, dyrektorów, studentów; słuchaczy oraz 

innych osób związanych z pracą pedagogiczną; 

- wspierania współpracy z organizacjami i instytucjami zajmującymi 

się działalnością edukacyjną, oświatową, kulturalną, społeczną i artystyczną; 

- rozwijania i umacniania w środowisku nauczycieli postaw nastwionych 

na współpracę i współdziałanie; 

- aktywizaowania środowiska nauczycieli w wieku emerytalnym, poprodukcyjnym i tych, którzy 

zakończyli pracę zawodową; 

-wspierania rodziców w rozwiajaniu kompetencji rodzicielskich; 

- pomocy psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej dla nauczycieli. 

 

3. Fundacja realizauje swoje cele doraźnie oraz poprzez Program POTRZEBUJĘ-STUDIUJĘ; 

 

4. Celem programu POTRZEBUJĘ-STUDIUJĘ jest umożliwienie podjęcia studiów na kierunkach 

pedagogicznych osobom, które z przyczyn finansowych nie mogą ich podjąć, a chciałyby 

i wykazują motywację doskonalenia zawodowego i nabywania nowych umiejętności i kompetencji. 

 

5. Fundacja gromadzi środki finansowe na cele określone w pkt2 oraz wydatkuje je zgodnie 

z postanowieniami Statutu oraz nieniejszego Regulaminu. 

 

6. Gromadzenie i wydatkowanie środkó finansowych odbywa się zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, a w szczeólności: 

- ustawą z dnia 06.04.1984 r. O fundacjach (Dz.U. Nr 21, poz. 97 

z późn.zmianami); 

- ustawą z dnia 14.03.2014 r. O zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2014 r. 

Poz.498 z późn.zmianami); 



- ustawą z dnia 24.04.2003 r. O działalności organizacji pożytku publicznego 

i o wolnotariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn.zmianami). 

 

§2 

Zakres pomocy 

 

1. Zarząd Fundacji przyznaje pomoc w formie: 

-dofinansowanie częściowe studiów podyplomowych; 

- w szczególnych przypadkach dofinansowanie pełne studiów podyplomowych; 

- pomocy rzeczowej. 

2. Kandydaci, którzy po rozmowie kwalifikacyjnej nie zakwalifikowali się do ścieżki wsparcia 

finansowego otrzymują wsparcie w postaci darmowego/ lub na preferencyjnych warunkach 

warsztatu rozwojowego. 

 

§3 

Kryteria otrzymania pomocy: 

 

1. Prawo do pomocy materialnej mają osoby, które: 

• posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela; 

• dochód na osobę w rodzienie nie przekracza 2000,00 netto - za który uważa się średnią 

przychodów netto z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Do dochodu 

nie wlicza się świadczenia na dzieci "500 plus" 

 

2. Osoba starająca się o przyznanie pomocy zobowiązana jest do złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy, który stanowi załączniki nr 1 do nieniejszego Regulaminu.  

Wnioski należy skłądać osobiście w siedzibie Fundacji lub listem tradycyjnym. Do wniosku 

należy dołączyć dokuementy takie, jak: 

 

• życiorys przedstawiający przebieg naukowej i zawodowej kandydata  wraz jedną aktualą 

fotografią 

• dokumenty finansowe takie jak zaświadczenie  o zarobkach , pobieranej rencie, 

emeryturze, alimantach, decyzje o zasiłkach chorobowych, decyzje o zasiłkach społecznych, 

zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków; 

• zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik nr 2 do nieniejszego 

Regulaminu; oraz ewentualnie: 

• zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę; 

• kseropię orzeczenia o niepełnosprawności; 

3. W szczególnych przypadkach Fundacja  Instytutu Studiów Podyplomowych ZA HORZYZONT 

zastrzega sobie możliwość wystąpienia z prośbą o przesłanie przez kandydata dodatkowych 

dokumentów. 

 

§4 

Procedura udzialania pomocy 

 

1. Decyzje dotyczące przyznania pomocy w  Fundacji  Instytutu Studiów Podyplomowych ZA 

HORZYZONT podejmuje Prezes Zarządu; 

2. Procedura udzielania pomocy jest dwuetapowa: 

a) pierwszym etapem procedury jest analiza poprawności i kompletności wniosku wskazanego 

w § 3 ust.2. 

b) drugi etap zakłada wyłonienie w trakcie rozmowy kandydata  

z Koordyanatorem programu dofinansowania osób, 



 które otrzymają wsparcie finansowe (§w postaci wouczera w wysokości 25-75% kwoty za 

studia)  

lub mentalne w postaci warsztatu rozwojowego. 

3. Podczas drugiego etapu procedury brane będę pod uwagę kryteria kandydata takie jak: 

motywacja, kultura osobista, system wartości, zaangażowanie, szczególna sytuacja zaowodowa lub 

rodzinna.  

4. Wnioski § 3 ust.1 przyjmujemy cały rok 

5. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą pierwszy etap procedury zostaną telefonicznie lub mailowo 

powiadomieni o terminie drugiego etapu. 

Nie stawienie się w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w programie. 

W szczególnych przypadakach drugi etap może mieć formę rozmowy telefonicznej.  

6. O wynikach kandydat zostanie poinformowany drogą mailową 

lub telefonicznie. 

7. Osoba , której przyznana została pomoc zobowiązana jest do podpisania 

w siedzibie Fundacji Umowy o przyznanie dofinansowania. 

8. Kandydat/Beneficjent zobowiązany jest do każdorazowego informowania 

o zmianie danych kontaktowych. 

 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Fundacja przyznaje pomoc na podstawie analizy dokumentów wkazanych 

w §3 ust.1, a także rozmowy z kandydatem: 

2. Kwotę pomocy  ustala każdoroazowy Zarząd Fundacji w formie uchwały; 

3. Nadzór nad prawidłowością przyznawania pomocy sprawuje Rada Fundacji; 

4. Beneficjent, w terminie 30dni od dnia zakończenia studiów lub warsztatów, zobowiązany jest do 

założenia w siedzibie Fundacji spwozdania z opisem wykonania wolontarystycznie działań z 

wykorzystaniem wiedzem na rzecz dzieci, młodzieży lub dorosłych. 
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