Regulamin Młodzieżowego Funduszu Stypendialnego
1. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie i wyjaśnienie w stosunku do zapisów Dyrektorium
Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej (stosowny tekst znajduje się poniżej).
2. O stypendium mogą się ubiegać młodzi z naszych wspólnot wychowawczo-duszpasterskich od
pierwszej klasy gimnazjum do 26 roku życia.
3. Komisja stypendialna będzie oceniać podania, biorąc pod uwagę kryteria socjalne, wyników w
nauce (lub innych ważnych osiągnięć) oraz zaangażowania w działalność salezjańską.
4. Kryterium socjalne. Ubiegający się o stypendium, których dochód na członka rodziny jest równy
lub mniejszy od kwoty wyznaczanej przez pomoc społeczną jako uprawniającej do świadczeń
społecznych (obecnie 514 zł), otrzymają maksymalną liczbę punktów, tj. 30 punktów. Ta
maksymalna liczba punktów będzie pomniejszana o 3 za każde 50 złotych powyżej ww. kwoty.
5. Kryterium wyników w nauce. Punkty będą przyznawane za średnią ocen oraz za wybitne
osiągnięcia we wszelkiego rodzaju konkursach z odpowiednim uwzględnieniem poziomów
lokalnych i wyższych. W przypadku średniej przyznajemy 1 punkt za każde 0,1 powyżej 4,0; w
przypadku konkursów 2 punkty za udział, a 4 punkty za bycie laureatem konkursu na poziomie co
najmniej wojewódzkim. Maksymalnie można przyznać 15 punktów.
6. Kryterium zaangażowania salezjańskiego. Na podstawie opinii wspólnot, w których ubiegający
się o stypendia złożyli podania, komisja stypendialna będzie mogła przyznać do 15 punktów za
zaangażowanie w działalność salezjańską.
7. Z każdej placówki można złożyć 3 wnioski stypendialne.
8. Stypendia będą przyznawane w kategoriach: A 60-56 punktów – 400 zł; B 55-46 – 300 zł; C 4531 – 200 zł; D 30-20 – 100 zł aż do wyczerpania zgromadzonych w danym roku funduszy.
Wyciąg z Dyrektorium Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej zatwierdzonego w
2013 roku
296. Młodzieżowy Fundusz Stypendialny zostaje utworzony z wpłat wszystkich wspólnot lokalnych
i przynależących do nich placówek. Fundusz ten uzupełniany jest również przez dobrowolne ofiary.
297. Każda placówka wpłaci każdego roku kwotę nie mniejszą niż 500 zł na Młodzieżowy Fundusz
Stypendialny dla ubogiej młodzieży. Fundusz jest zarządzany w oparciu o własny regulamin.
298. Wpłaty na fundusz należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 30 października danego
roku. Należy to uczynić w biurze ekonoma inspektorialnego lub wpłacając na konto Inspektorii z
dopiskiem „Fundusz Stypendialny”.
299. Z funduszu realizowane są stypendia dla ubogiej, potrzebującej a zdolnej i nienagannej
moralnie młodzieży. Wnioski stypendialne przedstawiane są przez poszczególne wspólnoty i
placówki po zaopiniowaniu ich przez radę lokalną.
300. Ubiegający się o stypendium zobowiązany jest przedstawić inspektorowi prośbę wraz z
uzasadnieniem, do której dołączona jest opinia, zgodnie z podanym kwestionariuszem.
301. Wnioski należy składać na ręce inspektora w terminie do 10 października. Po tym terminie
wnioski będą rozpatrywane w następnym roku, chyba że dotyczyć będą trudnych sytuacji
losowych.

302. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy, a jego wysokość wynosi od 100 do 400 zł
miesięcznie.
303. Stypendium jest przekazywane w 2 transzach. Po zakończeniu pierwszego półrocza,
wspólnota weryfikuje zasadność przyznanego stypendium i przekazuje w formie pisemnej
stosowną informację do sekretariatu Inspektorii. Brak takiej informacji do końca lutego danego
roku, skutkuje utratą 2 transzy stypendium.
304. Fundusz ten zarządzany jest przez inspektora, wnioski opiniowane są przez komisję, której
przewodniczy delegat ds. duszpasterstwa młodzieżowego, a opiekę finansową nad funduszem
sprawuje ekonom inspektorialny.
305. Na koniec roku kalendarzowego ekonom inspektorialny jest zobowiązany przekazać
placówkom sprawozdanie z funkcjonowania funduszu w danym roku. Może ono zostać
opublikowane na stronie internetowej Inspektorii.
306. Szczegółowe kryteria przyznawania i semestralnej weryfikacji stypendiów
określa regulamin.

