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2.

I.1 Nazwa Wnioskodawcy

I.2 Adres szkoły

nr

Kod Poczta

I.3 Dane osoby upoważnionej do kontaktu

WNIOSEK O DOTACJĘ PROGRAMU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

FUNDACJI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

EDYCJA JESIENNA 2022

Pamiętaj! 

Zanim przystąpisz do uzupełniania wniosku zapoznaj się z regulaminem i zasadami Programu Pomocy 

Psychologicznej EDYCJA JESIENNA 2022. Wszystkie rubryki powinny być wypełnione. 

Wypełniony wniosek nie powinien zajmować więcej niż 10 stron.

I Informacja o Wnioskodawcy

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i zasadami Programu Pomocy Psychologicznej.  

Zobowiązuję się do ich przestrzegania. Podane poniżej informacje są dokładne i prawdziwe.

data podpis osoby sporządzającej wniosek

(upoważnionej do podawania niniejszych danych)

Nazwa Wnioskodawcy (Wpisz nazwę szkoły ubiegającej się o dotację)

email

np. dyrektor, pedagog, nauczyciel

Tel. Kom.

Nazwisko

Ulica

Miejscowość

Województwo

Tel. Stac.

Imię

Stanowisko
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I.4 Dane osoby upoważnionej do podpisania umowy

I.5 Numer konta bankowego 

I.6 Dane właściciela konta bankowego

email

Tel. Stac.

Imię

Tel. Kom.

Nazwisko

Stanowisko

Nazwa instytucji 

/ organizacji

np. dyrektor szkoły
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II.1 Zaobserwowany problem

II.2 Nazwa planowanego działania profilaktycznego, terapeutycznego lub interwencyjnego w szkole

II.3 Cel

II.4 Zaplanowane działanie

II.5 Realizator działania

Opisz kto będzie realizował działanie i kto będzie odpowiedzialny za jego przebieg i efekty. Czy będzie to szkolny 

psycholog, pedagog, ekspert, organizacja czy instytucja zewnętrzna. Uzasadnij dlaczego ten podmiot będzie 

odpowiedzialny za realizację? 

II Opis działania

Określ cel planowanego działania (Co chcesz osiągnąć realizując działanie? Co chcesz zmienić? 

W jaki sposób działanie wpłynie na zminimalizowanie zaobserwowanego problemu?)

Opisz działanie, które ma zostać zrealizowane w szkole w ramach programu pomocy psychologicznej od 

Fundacji Świętego Mikołaja. Określ miejsce i czas planowanego działania. 

Opisz zaobserwowany problem, na który szkoła chce odpowiedzieć poprzez realizację działania profilaktycznego, 

terapeutycznego lub interwencyjnego.
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II.6 Grupa docelowa

Planowana liczba uczniów objętych działaniem:

Planowana liczba nauczycieli objętych działaniem: 

Planowana liczba rodziców objętych działaniem:

II.7 Czas trwania projektu (sprawdź czy daty nie wykraczają poza daty wyznaczone w regulaminie)

(prosimy o nie wypełnianie komórek zaznaczonych na szaro)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wartość brutto 

z VAT (PLN)
l.p. Rodzaj kosztu Rodzaj miary

0

Koszt 

jednostkowy 

(PLN)

Liczba 

jednostek

0SUMA   

Jaka jest grupa docelowa działania? Czy są to konkretni uczniowie, konkretne klasy, rodzice, nauczyciele? Czy 

cała społeczność szkoły? Kogo mają objąć działania?

Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu

III Budżet
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IV Oświadczenia
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Oświadczam, że:

1. Szkoła przystąpiła do programu Stypendia św. Mikołaja. 

2. Szkoła jest w stanie zrealizować działanie opisane we wniosku. 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ptrzetwarzanie danych osobowych:

Data i miejscowość

Data Czytelny podpis dyrektora szkoły Pieczęć szkoły

3. Szkoła w przypadku otrzymania dotacji podpisze umowę dotacyjną i terminowo złoży sprawozdanie z 

otrzymanej dotacji. 

Kontakt

V Jak złożyć wniosek?

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorami programu:

Antonina Grządkowska, Anna Grunwald

tel. 22 825 03 90 // 791 793 021 (poniedziałek-piątek 9:00-15:00)

stypendia@mikolaj.org.pl

Podanie danych osobowych w niniejszym wniosku jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, by wziąć 

udział w programie dotacyjnym Pomoc Psychologiczna od Fundacji Świętego Mikołaja.

Złożenie wniosku stanowi jednoczesną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w jej treści 

przez Administratora, w zakresie niezbędnym do oceny wniosku i przygotowania umowy dotacji ze szkołą. 

Wyrażenie przedmiotowej zgody jest konieczne i niezbędne dla przyjęcia wniosku do procedowania.

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  jest 

Fundacja Świętego Mikołaja z siedzibą przy ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno. Dane osobowe 

zawarte we wniosku przetwarzane będą wyłącznie w celu wzięcia udziału w procesie kwalifikacyjnym 

dotyczącym otrzymania dotacji od Fundacji Świętego Mikołaja. Informujemy, że każda osoba ma prawo 

do: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, do zgłoszenia żądania 

ograniczenia przetwarzania danych, a także do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto 

każda osoba ma prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora, jak i do złożenia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 


 Wniosek należy przesłać na adres: stypendia@mikolaj.org.pl – w tytule wiadomości prosimy wpisać "Pomoc 

psychologiczna-wniosek". Należy przesłać zarówno skan podpisanego wniosku oraz wersję edytowalną.

Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za realizację działania
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