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Vytauto Didžiojo universiteto Studentų parlamentas, vadovaudamasis
VDU Studentų atstovybės įstatų 4.3.6. ir 4.39.1. punktais,
1. nutaria priimti VDU studentų socialinio fondo nuostatus;
2. paveda VDU SA valdybai iki 2022 m. sausio 1 d. užbaigti VDU
studentų socialinio fondo steigimo darbus.

Studentų parlamento pirmininkas

Daniel Mačichin

PATVIRTINTA
VDU Studentų parlamento
2021 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu

Vytauto Didžiojo universiteto
Studentų socialinio fondo

NUOSTATAI

Pirma dalis
Pagrindinės nuostatos
1.

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė išlaiko Studentų
socialinį fondą. Fondo lėšas sudaro atstovybės ir trečiųjų šalių
įnašai.

2.

Iki kiekvienų kalendorinių metų vasario pirmos dienos atstovybė į
fondą įneša pusę paskutinių kalendorinių metų atstovybės įplaukų
už Lietuvos studento pažymėjimą ir paskutinių metų atstovybės
finansinį likutį.

3.

Fondo lėšos administruojamos atskiroje atstovybės sąskaitoje.
Fondo lėšos gali būti naudojamos tik šiuose nuostatuose
numatytiems tikslams.

4.

Fondas pagal šiuose nuostatuose nurodytą tvarką VDU studentams
teikia socialinę paramą. Kiekvienų metų vasario pirmą dieną fonde
sukaupta suma paramai paskirstoma po lygiai pavasario ir rudens
semestrams. Semestro metu nepaskirsčius visos numatytos
paramos sumos jos likutis skiriamas kito semestro paramai.

5.

Kartą per semestrą atstovybė organizuoja informacinę kampaniją
trečiųjų asmenų aukoms į fondą pritraukti. Kalendorinių metų
eigoje surinktos aukos yra skirstomos paramai tą semestrą, kurį
buvo surinktos.

Antra dalis
Paramos teikimo sąlygos ir tvarka
6.

Kiekvienas VDU studentas gali kreiptis į fondą dėl vienkartinės
socialinės paramos. Vienkartinė socialinė parama skiriama
studentams dėl sunkios finansinės padėties, artimųjų mirties, ligos,
stichinės ar kitos nelaimės ir kitais ypatingais atvejais.
Akademinėse atostogose esantis arba studijas sustabdęs studentas
taip pat turi teisę teikti prašymą dėl vienkartinės socialinės
paramos.

7.

Studentui suteiktos vienkartinės socialinės paramos dydis negali
viršyti Lietuvos Respublikoje galiojančio minimalių vartojimo
poreikių dydžio.

8.

Vienkartines socialines stipendijas skiria VDU studentų
parlamento vieneriems mokslo metams sudaryta penkių asmenų
studentų socialinio fondo komisija pagal parlamento patvirtintus
nuostatus. Parlamentas iš komisijos narių skiria komisijos
pirmininką.

9.

Studentas, norintis gauti vienkartinę socialinę paramą, turi
elektroniniu paštu atstovybei pateikti prašymą ir 11 punkte
išvardintus dokumentus. Studentas per semestrą gali teikti tik
vieną prašymą.

10.

11.

Prašyme nurodomi studento anketiniai duomenys: vardas, pavardė,
studento pažymėjimo numeris, padalinys, studijų programa,
pakopa, kursas, kontaktiniai duomenys, priežastis, dėl kurios
studentas prašo skirti vienkartinę socialinę paramą, ir studento
banko sąskaitos numerį.
Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:
11.1.
pažyma apie studento šeimos sudėtį;
11.2.
pažyma (-os) apie studento tėvų (globėjų) arba sutuoktinio
paskutinių 3 mėnesių gaunamas su darbo santykiais
susijusias pajamas arba pajamas, gautas iš individualios
veiklos, ar pažyma (-os) apie nedarbą;

11.3.

11.4.

pažyma apie studento paskutinių 3 mėnesių gaunamas su
darbo santykiais susijusias pajamas arba pajamas, gautas iš
individualios veiklos, ar pažyma apie nedarbą;
papildomi dokumentai ( jei yra), įrodantys, kad studentui
reikalinga finansinė parama (neįgaliojo pažymėjimo kopija,
medicininės pažymos, liudijančios tėvo, motinos arba kito
artimojo mirties faktą, kopija, arba artimojo mirties įrašą
liudijančio išrašo (mirties liudijimo) kopija, vaiko (vaikų)
gimimo liudijimo kopijos, gydytojo pažyma ir kt.).

12.

Komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į studentų pateiktus
prašymus ir juos pagrindžiančius dokumentus, šaukia Komisijos
posėdį. Komisijos posėdžiai negali vykti rečiau nei kartą per
mėnesį, išskyrus rudens semestro egzaminų laikymo laikotarpį ir
vasaros atostogų laikotarpį bei tais atvejais, kai fondas nėra gavęs
prašymų.

13.

Komisijai nusprendus skirti vienkartinę socialines paramą, ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos sprendimo dienos
atstovybė turi išmokėti sprendime numatytą sumą į pareiškėjo
nurodytą banko sąskaitą.

Penkta dalis
Baigiamosios nuostatos
14.

Studentas, kreipęsis dėl paramos, turi būti informuotas apie
komisijos sprendimą suteikti ar nesuteikti paramą.

15.

Studentų socialinio fondo komisija atsiskaito parlamentui dėl
fondo veiklos ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus.

