UWC Magyarország Ösztöndíjalap működési szabályzata
A UWC Magyarország civil szervezet elnöksége felismerte azt, hogy a UWC iskolák részéről egyre határozottabb igény
mutatkozik az általuk kiadott ösztöndíjak részleges diák vagy nemzeti bizottság általi finanszírozására. Annak
érdekében, hogy az ösztöndíjak támogatása, mint anyagi feladat jól elkülönüljön a szervezet egyéb tevékenységeinek
finanszírozásától a UWC Magyarország úgy határozott, hogy létrehozza a UWC Magyarország szervezeten belül
működő Ösztöndíjalapot.
Az Alap célja, hogy a lehetőségekhez mérten minél több UWC Magyarország által kiválasztott diák UWC iskolában
tanulhasson. Így fenntartható a magyarországi UWC szervezet természetes növekedése, illetve megfelelő hangsúllyal
részt tud venni Magyarország a UWC nemzetközi mozgalomban.
Az Alap a következő szabályok szerint működik:
1. Az Ösztöndíjalap nem önálló jogi személy. A UWC Magyarország civil szervezet részeként működik, így
minden jogi, törvényi és szabályozási kérdésben a UWC Magyarország szabályai vonatkoznak rá.
2. Az Alap akkor jön létre, ha adományokból minimum 50 000.-EUR felhalmozódik, kifejezetten erre a célra
3. Az Alapból KIZÁRÓLAGOSAN közvetlenül UWC iskolát lehet támogatni. Nem használhatók az alap
pénzeszközei sem a diákok közvetlen (pl. utazási költség, stb.), sem a UWC Magyarország egyéb
tevékenységeinek támogatására. Továbbá, az Ösztöndíjalap tevékenységével kapcsolatos költségek
(marketing, banki költségek, stb.) is a UWC Magyarország költségvetéséből finanszírozandók.
4. Bevételek:
a. Alapnak bevétele kizárólag adományokból várható, befektetésből, üzleti tevékenységből származó
bevételre az alap méreténél fogva nem számít
b. Az adománygyűjtés az Alap elsődleges feladata, melynek ellátásához használja a UWC Magyarország
szervezet tagjainak és támogatóinak önkéntes munkáját és UWC Magyarország infrastruktúráját.
5. Az Ösztöndíjalap támogatottjainak kiválasztása:
a. Az Alap akkor működőképes, ha legalább 50 000.-EUR összeg rendelkezésére áll, ekkor lehet
elkezdeni új támogatásokról egyeztetni. Amennyiben a kiválasztás végére (adott év márciusa) az
összeg nem áll rendelkezésre, új támogatásról nem egyeztethetünk. Az előző évben vállalt
támogatás második részletét az Alap ki kell fizesse vállalása szerint.
b. Az Ösztöndíjalap képviselője megfigyelőként részt vesz a kiválasztás utolsó fordulóján. Megismerni a
kiválasztott diákokat, akik családjával az ösztöndíjak finanszírozásáról tárgyalni kell.
c. Az Ösztöndíjalap képviselője részt vesz (vagy tájékozódik) a kiválasztott diákok családjaival való
pénzügyi egyeztetésen. Fontos megjegyezni, hogy ezen pénzügyi egyeztetés a már kiválasztott diákok
családjával történik. A „need base” ösztöndíjas rendszerben az iskolák is megkövetelik a jelölt családja
anyagi helyzetének felmérését. Az anyagi helyzet továbbra sem vehető figyelembe a kiválasztás során.
Az Alap képviselője megbizonyosodik arról, hogy a család az adott ösztöndíjra a lehetőségéhez képest
maximális hozzájárulást nyújt. Így biztosítható az, hogy ha az Alapnak támogatnia kell egy adott diák
ösztöndíját, akkor ezt a lehető legkisebb mértékben tegye.
d. Az Alap képviselője és a UWC Magyarország elnöksége a családoktól kapott információt és az iskolák
felajánlásait figyelembe véve felméri, hogy mely ösztöndíjakba milyen mértékben besegítve
teljesülhet az Alap célja. Ez alapján a UWC Magyarország elnöksége meghozza a támogatásról szóló
döntést. A támogatás mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a támogatás két
részletben, két év alatt fizetendő ki.
6. Kifizetések:
a. A felajánlott támogatás alapján a kiválasztott diák megpályázza az adott UWC iskola helyét. Az iskola
a pályázattal elnyert helyet az év április-május időszakában igazolja vissza.

b. Az Alapból a kifizetés a diák iskolaévének kezdete előtt, várhatóan július-augusztus hónapban válik
esedékessé. A kifizetést az egyesület pénzügyi vezetője intézi, számlát az iskolák az egyesület részére
állítanak ki.
c. Az Ösztöndíjalapból más kifizetés nem lehetséges.
7. Az Ösztöndíjalap támogatása
a. Az Alapnak önálló számlaszáma nincs, nem önálló jogi személy. A befizetéseket a UWC Magyarország
számlaszámaira várjuk, megjelölve a célt (Ösztöndíjalap, Scholarship Fund)
b. HUF Számlaszám: K&H Bank, 10400164-01608948-00000000 , NÉV: UWC Magyarországi Egyesülete,
Megjegyzés: Ösztöndíjalap PayPal utalása esetén: finance@hu.uwc.org
c. EUR (TransferWise számla): Bankkód (SWIFT/BIC) DEKTDE7GXXX; IBAN: DE05 7001 1110 6052 2673
48 ;TW számlatulajdonos: UWC Magyarországi Egyesülete; Lakcím: Handelsbank, Elsenheimer Str.
41, München, 80687, Germany
d. USD (TransferWise számla): Bankazonosító (ACH vagy ABA routing number): 026073150; Wire utalás
száma:026073008 ; Bankkód (SWIFT/BIC): CMFGUS33; Bankszámlaszám: 8310263083;
Számlatulajdonos: TransferWise FBO UWC Magyarországi Egyesülete; Lakcím: TransferWise, 19 W
24th Street, New York, NY, 10010, United States
e. Az Alap pénzeszközeinek a nyilvántartását a UWC Magyarország pénzügyi vezetője és az
Ösztöndíjalap koordinátora végzi. Kérésre az aktuális helyzetről tájékoztatást adnak.
8. Adományozók nyilvántartása
a. Az Ösztöndíjalap maximálisan betartja az adományozók adatvédelemre vonatkozó igényét és a UWC
Magyarország Egyesület adatvédelmi szabályzatát.
b. Az adományozó következő kapcsolattartási lehetőségek közül választhat:
i. Csak a pénzügyi vezető és Ösztöndíjalap koordinátor van kapcsolatban az adományozóval,
ii. A UWC Magyarország egyesület elnöksége ismerheti az adományozó kilétét
iii. Nem anonym, publikus az adományozó kiléte. Akár a UWC Magyarország honlapján, éves
jelentésében is szerepelhet
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