ZASADY AKCJI „KOMPUTER OD ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”
Pandemia Covid-19 uwidoczniła jak wielu dzieciom brak dostępu do komputerów i Internetu
uniemożliwia pełne uczestnictwo w edukacji. Dlatego Fundacja Świętego Mikołaja rozpoczyna akcję
„Komputer od Świętego Mikołaja”, dzięki której w 2020 roku wyposażymy 100 uczniów w całej Polsce
w komputery. Akcję możemy realizować dzięki hojności firmy IG Knowhow Limited, która
uruchomiła program pomocy potrzebującym dzieciom w Polsce w ramach walki ze skutkami
COVID-19 i przekazała nam środki na zakup 100 komputerów.
Do akcji zapraszamy 50 wybranych szkół, które są aktywnie zaangażowane w program Stypendia św.
Mikołaja. W każdej z tych szkół we współpracy ze szkołami wyłonimy 2 uczniów, którym komputer
jest najbardziej potrzebny aby móc się uczyć i rozwijać.
KRYTERIA WYBORU UCZNIÓW, KTÓRZY OTRZYMAJĄ KOMPUTER
1. uczeń z niezamożnej rodziny (dochód poniżej 1500 zł netto miesięcznie na członka rodziny)
2. uczeń nie posiada w domu komputera lub dzieli go z rodzeństwem (w tej sytuacji
pierwszeństwo mają uczniowie z rodzin wielodzietnych)
3. uczeń ma specjalne potrzeby edukacyjne (w tej sytuacji pierwszeństwo mają uczniowie z
ostatniej klasy szkoły, lub uczniowie o dodatkowych uzdolnieniach)
Uwaga: Rekomendowany uczeń może, ale nie musi równocześnie otrzymywać Stypendium św.
Mikołaja. Uczeń, inaczej niż w programie Stypendia św. Mikołaja, nie musi wyróżniać się
osiągnięciami, ani zaangażowaniem. Naszą intencją jest aby sprzęt trafił do uczniów, którym
brak dostępu do komputera najbardziej utrudnia zdobywanie edukacji.
MECHANIZM DZIAŁANIA AKCJI
Do udziału w akcji „Komputer od Świętego Mikołaja” szkoła rekomenduje 2 uczniów przedstawiając
Fundacji Świętego Mikołaja pisemną ich rekomendacje według wzoru przesłanego przez Fundację.
Ze względu na wrażliwe dane osobowe rekomendacja zawiera miejsce na podpis rodzica/ opiekuna
prawnego ucznia. Rekomendacje wysyła do Fundacji szkoła, a nie rodzic.
Skan rekomendacji musi wpłynąć do Fundacji drogą mailową do 20 września 2020 roku, na adres:
stypendia@mikolaj.org.pl
Fundacja prześle do szkoły 2 laptopy wraz z niezbędnymi dokumentami na początku października
2020 roku. Laptopy wybranym uczniom przekazuje szkoła.
W pudełku z przesłanymi laptopami będzie znajdowała się koperta z umową darowizny oraz
oświadczenie RODO, które rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany podpisać w momencie
odbierania ze szkoły laptopa. Szkoła proszona jest o odesłanie skanu podpisanej umowy do Fundacji
oraz następnie oryginału umowy drogą pocztową.
Bardzo prosimy także o wysłanie drogą mailową zdjęć uczniów wraz z komputerami. Jesteśmy
zobowiązani dołączyć dokumentacje fotograficzną do raportu z realizacji akcji „Komputer od
Świętego Mikołaja” i przedstawić ją firmie, która ufundowała zakup sprzętu. Zdjęcia nie będą
publikowane w żadnych publicznych kanałach, takich jak strona internetowa czy Facebook Fundacji.
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