PRAVILNIK
O DODJELI STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA OBOLJELIM OD HEMOFILIJE, VON
WILLEBRANDOVE BOLESTI ILI DRUGOG POREMEĆAJA ZGRUŠAVANJA KRVI,
A KOJI SU ČLANOVI DRUŠTVA HEMOFILIČARA HRVATSKE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se način i uvjeti dodjele financijske pomoći (stipendije) za školovanje učenicima
i studentima oboljelima od hemofilije, von Willebrandove bolesti ili drugog poremećaja zgrušavanja krvi u
tekućoj školskoj/akademskoj godini, kriteriji i postupak dodjele pomoći te prestanak prava na pomoć.
Članak 2.
S ciljem poticanja izvrsnosti, stipendije dodjeljuje Društvo hemofiličara Hrvatske (u daljnjem tekstu: DHH)
na temelju javnog natječaja objavljenog na web-stranici DHH-a. Sadržaj javnog natječaja za dodjelu
stipendija određuje DHH, a sastoji se od:
-

naziva tijela koje raspisuje natječaj
uvjeta za dodjelu stipendija
kriterija za dodjelu stipendija
dokaza o ispunjavanju uvjeta i kriterija
broja i iznosa stipendija
mjesta i roka za podnošenje zahtjeva.
Članak 3.

Pravo natjecanja za stipendiju imaju učenici srednjoškolskog obrazovanja i redoviti studenti na
dodiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i
diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i
specijalističkim diplomskim stručnim studijima, a koji zadovoljavaju sve sljedeće uvjete:
-

članovi su Društva hemofiličara Hrvatske
državljani su Republike Hrvatske
školuju se u Republici Hrvatskoj i imaju status učenika srednje škole ili studenta
oboljeli su od hemofilije, von Willebrandove bolesti ili drugog poremećaja zgrušavanja krvi
nemaju stipendiju ili drugu novčanu potporu za školovanje odobrenu od drugog subjekta.
Članak 4.

Kriteriji za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola:

-

opći uspjeh za prethodnu godinu obrazovanja
sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima (županijskim, državnim i sl.)
osvojene nagrade
pohađanje druge škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu
zdravstveni status.

Kriteriji za dodjelu stipendija studentima:
-

opći uspjeh za prethodnu godinu obrazovanja
osvojene nagrade
zdravstveni status.
Članak 5.

Dokazi o ispunjavanju uvjeta i kriterija za učenike srednjih škola:
-

dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
potvrda o upisu u srednju školu u tekućoj školskoj godini
pisana izjava punoljetnog učenika, odnosno roditelja/skrbnika malodobnog učenika da učenik
nema već odobrenu novčanu potporu za školovanje od nekog drugog subjekta
ovjeren prijepis ocjena ili ovjerena preslika svjedodžbe za završeni razred u prethodnoj godini
obrazovanja
potvrda o upisu u drugu školu (glazbenu, plesnu i dr.) uz redovitu srednju školu
diploma ili druga službena potvrda nadležnog tijela o sudjelovanju i uspjehu na natjecanjima
uvjerenje o dodijeljenoj nagradi
potvrda liječnika hematologa iz Centra za hemofiliju KBC-a Zagreb o vrsti i težini bolesti.

Dokazi o ispunjavanju uvjeta i kriterija za studente:
-

dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
potvrda o upisu u određeni studijski program u akademskoj godini u kojoj se stipendija dodjeljuje
pisana izjava studenta da nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima
ovjeren prijepis ocjena ili ovjerena preslika indeksa za prethodnu godinu studija
uvjerenje o dodijeljenoj nagradi
potvrda liječnika hematologa iz Centra za hemofiliju KBC-a Zagreb o vrsti i težini bolesti.
Članak 6.

Kriteriji za ocjenu zahtjeva za dodjelu stipendije vrednuju se na sljedeći način:
Opći uspjeh u prethodnom obrazovanju:
Prosjek ocjena, koji se dobije zbrojem svih ocjena podijeljenim s brojem predmeta/kolegija te
zaokruživanjem na dvije decimale, množi se sa 10 te se time dobivaju bodovi, a za prosjek 5,0 dodaje se
još 5 dodatnih bodova.

Sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima:
Sudjelovanje na natjecanjima boduje se ako su natjecanja verificirana od strane nadležnog ministarstva
ili relevantnih domaćih odnosno međunarodnih institucija.
Županijsko natjecanje
Osvojeno mjesto
1.
2.
3.

bodovi
3
2
1
Državno natjecanje

Osvojeno mjesto
1.
2.
3.
sudjelovanje

bodovi
6
4
2
1
Međunarodno natjecanje

Osvojeno mjesto
1.
2.
3.
sudjelovanje

bodovi
6
4
2
1

Osvojene nagrade:
Pod nagradom se podrazumijevaju oblici javnih priznanja dodijeljenih u području u kojem se ocjenjuje
darovitost kandidata (za najboljeg učenika, studenta itd.)
Vrsta/rang nagrade
Nagrada sveučilišta
Nagrada visokog učilišta
Nagrada škole

bodovi
3
2
1

Pohađanje druge škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu:
Boduje se sa 2 boda.
Zdravstveni status:
Težina bolesti
Teški oblik bolesti
Inhibitori

bodovi
10
10

Članak 7.
U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova prednost ima kandidat s većim prosjekom
ocjena.
Ako i na način utvrđen u prethodnom stavku ima više kandidata s jednakim brojem bodova Povjerenstvo
za dodjelu stipendija može od kandidata tražiti dodatnu dokumentaciju (npr. dokaz o socijalnom statusu i
sl.).
Članak 8.
Iznos i broj stipendija određuje DHH za svaku godinu zasebno, a sukladno raspoloživim sredstvima.
Članak 9.
Postupak bodovanja prijavljenih kandidata provodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija u skladu s
kriterijima i uvjetima za dodjelu stipendija. Povjerenstvo imenuje Upravni odbor DHH.
Popis kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju objavit će se na web-stranici DHH-a, a svi preostali
kandidati imaju pravo zatražiti uvid u kompletnu rang-listu s bodovima.
U roku od 8 dana od dana objavljivanja rezultata kandidat može podnijeti pisani prigovor DHH-u.
Povjerenstvo za dodjelu stipendija razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od 10 dana
od dana isteka roka za prigovore predlaže Predsjedniku DHH-a konačnu rang-listu kandidata. Odluka
donesena u žalbenom postupku je konačna.
Članak 10.
Stipendija se dodjeljuje za tekuću školsku godinu i to od rujna do lipnja za učenike srednjih škola, odnosno
od listopada do srpnja za studente – ukupno 10 mjeseci. Stipendija se isplaćuje korisnicima u mjesečnim
obrocima i to početkom mjeseca za tekući mjesec do kraja razdoblja potpore.
Članak 11.
Međusobni odnosi između DHH-a kao stipenditora i stipendista kao primatelja utvrdit će se pisanim
Ugovorom.
Ugovor o stipendiji zaključuje se s punoljetnim korisnikom stipendije, odnosno roditeljem/skrbnikom
maloljetnog stipendista.
Članak 12.
DHH pridržava pravo obustave isplate stipendije korisnicima u slučaju nedostatka financijskih sredstava.

Članak 13.
Korisnik stipendije gubi pravo na stipendiju:
-

ako se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih ili krivotvorenih podataka
ako samovoljno prekine školovanje, odnosno studij za koji mu je stipendija dodijeljena
ako počne primati stipendiju iz drugih izvora
ako je kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo.

Korisnik stipendije ima pravo tražiti prestanak dodjele stipendije.
Članak 14.
Pravilnik stupa na snagu u trenutku njegove objave na web-stranici DHH-a.
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