LA stipendija – kasmet nuo 2011 metų Licėjaus Alumni (LA) asociacijos skiriama finansinė
parama ambicingiems asociacijos nariams1 . Pagrindinis stipendijos tikslas – sumažinti
finansines kliūtis alumnams siekiant ambicingų su studijomis ar svarbiais projektais susijusių
tikslų.
LA Taryba organizuoja pretendentų atranką ir stipendijos skyrimą žemiau pateikta tvarka.
LA stipendijos skyrimo tvarkos ir atrankos kriterijų aprašas
Kas gali pretenduoti į LA
stipendiją?

Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą ir mokęsi Vilniaus licėjuje ne
mažiau kaip vienerius metus, kurie:
●

Studijuoja arba planuoja studijuoti dieninėse bakalauro,
magistro, arba doktorantūros studijose; arba

●

Siekia įgyvendinti projektą.

Pretenduoti į LA stipendiją taip pat gali Vilniaus licėjaus IV/TB2
klasių moksleiviai, kurie stipendijos skyrimo dieną atitiks
aukščiau išvardintus kriterijus.
Esami LA Tarybos nariai pretenduoti į LA stipendiją negali.
Amžiaus limitas Stipendijos kandidatams – 35 metai.
Stipendijos paskirtis

Stipendijos dydis

●

Pilnai arba dalinai sumokėti už mokslą; arba

●

Pragyvenimo išlaidoms padengti; arba

●

Projektui įgyvendinti.

Tikslus stipendijos dydis iš anksto nėra nustatomas ir priklauso
nuo paraiškų kokybės, lėšų rinkimo kampanijos sėkmingumo ir
kitų sąlygų.
Bendras stipendijų fondas2 2018 metais buvo 8 000 EUR, 2017
m. – 6 000 EUR, 2016 m. – 2 000 EUR.

1

LA asociacijos nariais pagal organizacijos įstatus yra laikomi asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą ir mokęsi
Vilniaus licėjuje ne mažiau kaip vienerius metus.
2
2018, 2017 ir 2015 metais 2000 EUR prie bendro stipendijos fondo prisidėjo Vilniaus Lietuvos Tūkstantmečio
Rotary klubas.

Šiais metais planuojamas fondo dydis – 10 000 EUR.
Atsižvelgiant į stipendijos fondo dydį bei paraiškų kokybę, gali
būti skiriama viena arba kelios stipendijos.
Stipendija yra vienkartinė.
Atrankos kriterijai

Pretendentai į stipendiją turėtų demonstruoti:
●

Aukštus akademinius rezultatus;

●

Visuomenei ar bendruomenei reikšmingus nuopelnus,
apdovanojimus ar pripažinimus;

●

Socialų aktyvumą;

●

Aiškius studijų ar karjeros tikslus;

●

Suinteresuotumą prisidėti prie Licėjaus Alumni veiklos ir
bendruomenės puoselėjimo.

Aktyvi pilietinė ar visuomeninė veikla Lietuvoje ar veikla,
nukreipta į Lietuvą bus laikoma privalumu.
Finansiniu požiūriu, pirmenybė teikiama pretendentams,
turintiems ribotus finansinius išteklius.
Atrankos procesas

●

Paraiškos forma ir priedai 2019 metų stipendijoms gauti
turi būti pateikti iki 2019 m. gegužės 1 d. (imtinai) el.
paštu stipendija@licejausalumni.lt.

●

LA Tarybos paskirta komisija (sudaryta iš skirtingų kartų ir
profilių alumnų), remdamasi aukščiau nurodytais
kriterijais, vertina paraiškas ir išrenka stipendijos
laimėtoją(-us).

●

LA Taryba taip pat teikia kelias geriausias paraiškas
Vilniaus Lietuvos Tūkstantmečio Rotary klubo Stipendijos
svarstymui. Įvertinęs pateiktas paraiškas Rotary klubas
nepriklausomai sprendžia, ar/kokia suma prisidėti prie LA
stipendijos ir kuriam pretendentui papildoma parama bus
skiriama.

●

Stipendijų laimėtojai bus paskelbti per LA sąskrydį 2019
birželio 29 / 30 d. (data bus patikslinta).

