میثاق نامه
 ورود شما را به خانواده بنیاد رویش لبخند تبریک میگوییم و تا زمانی که ما را الیقهمراهی بدانید منت دار حضور سبزتان هستیم( .توضیح اینکه منظور از بنیاد رویش ،موسسه
نیکوکاری رویش لبخند زندگی است)
 عضویت در بنیاد رویش به عنوان "همیار" هیچگونه تعهدی برای شما ایجاد نخواهد کرد و هر زمان که مایل باشید می توانیدبه کمکهای خود خاتمه دهید ،فقط دفتر را نیز مطلع نمایید.
 به دلیل حفظ کرامت انسانی بورسیه تحت حمایت شما ،از قرار دادن جزئیات اطالعات شخصی و خانوادگی آنان معذوریم ولیپس از تکمیل و امضا " میثاق نامه" اطالعات تکمیلی بورسیه برای شما ارسال خواهد شد.
 طبق دستور العمل های بنیاد و همچنین در راستای حفظ کرامت انسانی بورسیه ها امکان مالقات حضوری همیار و بورسیه بارعایت ضوابط بنیاد امکان پذیر است.
 بنیاد رویش خود را مکلف می داند که هر فصل ،گزارش مشروحی از وضعیت تحصیلی و معیشتی بورسیه شما برای شما ارسالنماید.
 وجه واریزی هر ماه به ازای هر بورسیه می بایست بر اساس شناسه اعالمی و مبلغ مشخص شده از طرف بنیاد که در سالجاری ماهیانه  033هزار تومان میباشد به حساب بنیاد واریز گردد .شایان ذکر است مبالغ حداقل برای این سال و سالهای آتی
بر اساس مصوبه مراجع ذیصالح موسسه نیکوکاری رویش لبخند زندگی براساس مخارج و شاخصهای تورمی یا سایر موارد
تعیین می گردد.
 هر وجه دیگری عالوه ب ر وجه ماهیانه بورسیه باید با هماهنگی پشتیبان و به صورت جداگانه پرداخت شود.هدایای غیر نقدی جهت بورسیه خود را با هماهنگی پشتیبان ارسال فرمایید.
 شما می توانید از طری ق نام کاربری و رمز عبوری که در اختیارتان قرار میگیرد ،به پایگاه اینترنتی بنیاد مراجعه و گزارش مالیوجوه واریزی خود را مالحظه فرمایید.
 پرداخت وجه حمایتی می بایست در تاریخ های یکم لغایت پنجم هر ماه به حساب شماره بنیاد و بر اساس شناسه واریز گردد. پس از امضا میثاق نامه و پرداخت اولین وجه حمایتی ،بورسیه مورد نظر به نام شما ثبت خواهد شد و در غیر اینصورت همیارجایگزین جهت بورسیه رزرو شده تعیین می گردد.
 عدم پرداخت وجه حمایتی در سه ماه متوالی به منزله انصراف از همیاری تلقی می گردد و بنیاد رویش ،بورسیه را از حمایتشما خارج و در لیست جذب همیار قرار خواهد داد.
 -کلیه اطالعات ارایه شده از سوی شما محرمانه تلقی شده و نزد بنیاد محفوظ خواهد ماند.
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