Lisa 6

Stipendiumid määratakse vastavalt järgnevale statuudile
1. Koolinoorte Arengu Fondi stipendiumi annab välja Tartu Hansa Rotary Klubi koostöös
Tartu Kultuurkapitaliga.
2. Stipendium määratakse 10-24 aastastele noortele, kellel on soov ja tahe omandada
teadmisi, oskusi ja väärtusi, mis loovad täiendavaid eeldusi isiksuse arenguks, kel on
soov õppida edasi nii Eestis kui välismaal. Stipendiumit võib taotleda
muusikariistade, heli- ja audiotehnika muretsemiseks; kontsertreisidest,
spordivõistlustest, olümpiaadidest, näitustest, kursustest, koolitustest jne osavõtuks
ja muu loomingulise tegevuse arendamiseks.
3. Stipendiumi võivad taotleda õpilased ja nende vanemad, õpetajad oma andekatele
õpilastele, huvijuhid, treenerid, huvikoolide ja ringide juhid jne.
4. Stipendiumi saab taotleda üks kord aastas. Taotlused tuleb esitada 1. veebruariks
Tartu Kultuurkapitalile.
5. Tartu Hansa Rotary Klubi liikmete laste taotlused peavad saama eelnevalt klubi
heakskiidu.
6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:
• Avaldus Tartu Kultuurkapitali nimelise taotluse blanketil, pere suuruse, laste
andmete, huvialakoolide ja nendes õpitavate erialade nimetamisega;
• Lühike kirjeldus senistest tulemustest ja tulevikuks seatud eesmärkidest.
7. Tartu Kultuurkapital kuulutab ajalehes Tartu Postimees, Tartu linna ja Tartumaa
koolide infolistis, Tartumaa kohalike vallavalitsuste sotsiaalnõunike, Tartu Hansa
Rotary ja Tartu Kultuurkapitali veebilehekülgedel, välja avaliku konkursi nimelise
stipendiumi taotlemiseks, võttes aluseks käesolevas statuudis kehtestatud
tingimused.
8. Stipendiumifondi suurus määratakse konkursi väljakuulutamise ajaks.
• Stipendiumi(d) määrab Tartu Kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud
Koolinoorte Arengu Fondi 4-liikmeline halduskogu. Halduskogu otsuse
kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu.
• Stipendiumikomisjoni arutluskäik on konfidentsiaalne, avalikustamisele
kuuluvad ainult esitatud kandidaadid ja Kultuurkapitali nõukogu otsus.
9. Stipendiumikomisjon hindab ja järjestab kandidaate järgmiselt:
• Lapse tulemused
• Juhendaja, õpetaja hinnang
• Pere majanduslik olukord ja eluhoiak
10. Stipendiumi saaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu.
11. Konkursi korras antavad Tartu Kultuurkapitali stipendiumid on tulumaksuvabad.
12. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajale (saajatele) ja
mittesaajatele otsusest isiklikult. Avalikult teatatakse stipendiumi saajatest Tartu
Hansa Rotary Klubi ja Tartu Kultuurkapitali veebilehekülgedel (ja informatsioon
saadetakse koolide infolistidesse).
13. Stipendium(id) antakse üle Tartu Hansa Rotary Klubi asutamise aastapäeval,
veebruari teisel nädalavahetusel Tartus.

