Załącznik nr 1
do Regulaminu przyznawania pomocy przez Fundację Dorastaj z Nami
Roczne limity Pomocy oraz próg dochodowy
1. Od 1 września 2016 roku maksymalna wysokość współfinansowania przez Fundację
wydatków edukacyjnych na rzecz danego Podopiecznego nie może przekroczyć w danym
roku szkolnym następujących limitów uzależnionych od aktualnego szczebla edukacji
Podopiecznego oraz zależy od tego, czy Podopieczny skorzystał z pomocy Doradcy
Edukacyjnego współpracującego z Fundacją:

SZCZEBEL EDUKACJI
PODOPIECZNEGO

LIMIT ROCZNY (PLN),
który może być
wykorzystany także
przed skorzystaniem
z konsultacji Doradcy
Edukacyjnego

PODWYŻSZONY LIMIT
ROCZNY (PLN), do
wykorzystania po
zarekomendowaniu
planowanych Form
Wsparcia przez Doradcę
Edukacyjnego

edukacja
przedszkolna

1600

+1600

edukacja przedszkolna

1900

+1900

szkoła podstawowa:
klasy 1-6

2300

+2300

szkoła podstawowa:
klasy 7-8

2600

+2600

szkoła średnia

3000

+3000

szkoła wyższa

3500

+3500

przed

2. Próg dochodu na osobę w gospodarstwie domowym Podopiecznego, od którego zależy
możliwość skorzystania z Form Wsparcia wymienionych w punktach 2.5.1-2.5.13
Regulaminu, wynosi 3200 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych) brutto miesięcznie
na osobę w gospodarstwie domowym.
3. Limity pomocy na poszczególne koszty objęte Forma Wsparcia wymieniona w punkcie
2.5.13. Regulaminu wskazane są w Załączniku 1a do Regulaminu.
4. Roczny limit pomocy na pomoc psychologiczną – Formę Wsparcia wymienioną w
punkcie 2.5.14 Regulaminu, wynosi 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
5. Roczny limit pomocy na doradztwo edukacyjne – Formę Wsparcia wymienioną w
punkcie 2.5.15 Regulaminu, wynosi 600 zł (słownie: sześćset złotych) – pełen koszt
trzech pierwszych spotkań w roku, po 200 zł (słownie: dwieście złotych) za spotkanie. 6.
Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, roczne limity pomocy na pomoc
psychologiczną, oraz limit pomocy na doradztwo edukacyjne, określone w ust. 3 i ust. 4

powyżej, stanowią osobne limity, niezależne
Podopiecznego określonych w ust. 1 powyżej.

od

limitów

pomocy

dla

danego

7. W razie złożenia Wniosku w trakcie roku szkolnego, i wydania przez Fundację Decyzji o
przyznaniu Pomocy, kwota limitu pomocy na Formy Wsparcia wskazane w p.2.5.1 2.5.13 Regulaminu, podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do liczby
miesięcy, przez które Podopieczny korzystał będzie z Pomocy. W takim przypadku kwota
limitu pomocy na Formy Wsparcia 2.5.1-2.5.13 będzie liczona za okres pełnych miesięcy
następujących po miesiącu w którym wydana została Decyzja o przyznaniu Pomocy.
8. Począwszy od roku szkolnego 2016/17 wymagane jest przedstawienie w Sprawozdaniu
z efektów Pomocy za rok szkolny rekomendacji Doradcy Edukacyjnego co do Form
Wsparcia na kolejny rok.

