Uvjeti natječaja „Bolje obrazovne prilike“
UNIQA osiguranje raspisuje
JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA S
INVALIDITETOM
1. Učenicima srednjih škola i studentima s invaliditetom dodijelit će se najviše 7 stipendija za
školsku/akademsku godinu 2022./2023.
2. Stipendiju mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti koji se prijave na javni natječaj i
ispunjavaju sljedeće uvjete za koje trebaju u prijavi priložiti odgovarajuću dokumentaciju:
•
•
•
•
•
•

dokaz o hrvatskom državljanstvu,
dokaz o invaliditetu i stupnju invaliditeta uz potvrdu Hrvatskog zavoda za javno
zdravstvo o upisu u registar osoba s invaliditetom,
dokaz o završenoj osnovnoj školi odnosno redovnom pohađanju srednje škole (za
učenike),
dokaz o završenoj srednjoj školi i redovnom statusu studenta (za studente),
izjava učenika odnosno studenta da ne prima stipendiju od drugog isplatitelja,
motivacijsko pismo u kojem opisuju što bi im takva stipendija značila u nastavku
školovanja i ostvarenju njihovog punog potencijala.

Uz navedenu obveznu dokumentaciju kandidati mogu priložiti i neobaveznu dokumentaciju
koja im može donijeti prednost prilikom ocjenjivanja:
•
•
•
•

dokaz o postignućima u dosadašnjem školovanju,
dokaz o sudjelovanju na državnim ili međunarodnim natjecanjima na području
znanosti, umjetnosti ili sporta,
preporuke nastavnika ili učitelja odnosno drugih stručnih osoba,
dokaz o materijalnom statusu obitelji zbog kojeg je kandidatu otežan nastavak
školovanja.

3. Na natječaj se mogu prijaviti učenici srednjih škola i studenti iz cijele Hrvatske, neovisno o
tome koju srednju školu odnosno fakultet pohađaju.
4. Na natječaju ne mogu sudjelovati učenici i studenti koji su članovi uže obitelji (brat, sestra,
dijete) zaposlenika UNIQA osiguranja.
5. Iznos stipendije je 1.750,00 kuna neto i isplaćuje se svaki mjesec do isteka ugovora.
6. Sudionici natječaja u trenutku prijave i u planiranom periodu trajanja stipendije ne smiju
primati stipendiju ili drugi oblik potpore za školovanje niti od jedne druge tvrtke, udruge,
obrazovne ustanove, jedinice lokalne ili područne samouprave te u akademskoj godini za koju
se dodjeljuje stipendija ne smiju upisati mirovanje studijskih obaveza.

7. Kandidati za dodjelu stipendije koji su upisali godinu studija za koju su već primili stipendiju,
ne mogu ostvariti stipendiju za ponovno pohađanje iste godine studija.
8. Rok za podnošenje prijava na natječaj je zaključno s 31.8.2022.
9. Prijave se podnose na e-mail stipendiranje@uniqa.hr.
10. O prijavama odlučuje i kandidate predlaže Upravi povjerenstvo UNIQA osiguranja.
11. Kandidati će biti odabrani najkasnije do 15. rujna 2022.
12. S izabranim učenicima i studentima sklopit će se ugovor o stipendiranju. Ako izabrani
učenik ili student odbije potpisivanje ugovora o stipendiranju, gubi pravo na stipendiju te na
njegovo mjesto stupa sljedeći odabrani učenik odnosno student.
13. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
14. Osobni podaci koje kandidati i kandidatkinje dostave u svojoj prijavi koriste se isključivo u
svrhe provedbe ovog natječaja: utvrđivanja zadovoljavaju li kandidati uvjete natječaja za
dodjelu stipendije, radi donošenja odluke o dodjeli stipendije te radi dokazivanja ispunjenja
zamjenske kvote pred nadležnim tijelom. Podatke koje kandidati dostave u prijavama,
obrađivat će ovlaštene osobe u UNIQA osiguranju poštujući pritom načela zaštite osobnih
podataka. Pravna osnova za obradu osobnih podataka kandidata je članak 6. stavak 1. točka
b) Opće uredbe za zaštitu podataka budući da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem
je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.
Nakon donošenja Odluke o dodjeli stipendije UNIQA osobne podatke kandidata s kojima je
sklopila ugovor o stipendiranju dostavlja Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom (dalje u tekstu: Zavod) temeljem članka 6. stavka 1. točke
c) Opće uredbe s obzirom da je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.
Dodatno, s obzirom da se u konkretnom slučaju obrađuju i osobni podaci o zdravlju kandidata
pravni temelj za takvu obradu predstavlja članak 9. stavak 2. točka b) Opće uredbe za zaštitu
podataka.
15. Temeljem članka 8. stavak 4. Pravilnika UNIQA osiguranje ima obvezu dostaviti Zavodu
sklopljene ugovore o stipendiranju, a sukladno članku 10. stavak 5. Pravilnika dokaz o
invaliditetu je obvezni prilog ugovora o stipendiranju.

