Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
STIPENDIJŲ FONDO IR STIPENDIJŲ KONKURSO
NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“ (toliau – „Jauniems“ ) ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
(toliau – LiJOT), siekdama skatinti magistro programų studentus pažinti jaunimą ir jų poreikius bei
ugdyti jaunus mokslininkus specializuotis jaunimo situacijos tyrimų srityje, įsteigė Stipendijų fondą.
2. „Jauniems“ ir LiJOT vienkartinės stipendijos konkurso būdu kasmet skiriamos studentams,
parengusiems ir sėkmingai apgynusiems magistro darbus apie jaunimo situaciją, jaunimo politiką
Lietuvoje.
3. Stipendijos skiriamos iš lėšų, surinktų iš LiJOT Alumni skiriamo 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio,
esant galimybei pasitelkiant ir kitus finansinius išteklius.
4. Stipendijų fondą administruoja ir stipendijų konkursą organizuoja labdaros ir paramos fondas
„Jauniems“.
II. KONKURSO ORGANIZAVIMO IR STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA
5. Stipendijų fondo stipendijos skiriamos konkurso būdu, geriausią magistro darbą jaunimo ar jaunimo
politikos tema pateikusiam studentui.
6. Konkursas kasmet skelbiamas rugsėjo – spalio mėnesais.
7. Konkurso nuostatus tvirtina „Jauniems“ valdyba, Konkursą organizuoja „Jauniems“.
8. Konkursui gali būti pateikiami ne seniau kaip prieš dvejus metus apginti magistro darbai.
9. Stipendijų konkursui pateikti darbai turi apimti bent vieną iš nurodytų jaunimo, jaunimo politikos
sričių, įvardintų šių nuostatų Priede Nr. 1. „Magistro darbų sritys“.
10. „Jauniems“ valdyba gali numatyti prioritetines magistro darbų temas ir jas skelbti kvietime teikti
paraiškas.
11. Norintys pretenduoti į stipendiją, turi iki rugpjūčio mėn. 1 d. pateikti savo mokslo institucijoje apgintą
darbą, kurį vertins „Jauniems“ ir LiJOT sudaryta vertinimo komisija.
12. Magistriniai darbai (kartu turi būti pateikiamas aukštosios mokyklos darbo įvertinimo balas), turi būti
pateikiami elektroniniu būdu el. paštu stipendija@jauniems.lt ne vėliau, nei iki rugpjūčio 1d.
13. Vertinimo komisija gali paprašyti pateikti papildomos informacijos.
14. Konkrečius stipendijų gavėjus nustato „Jauniems“ ir LiJOT sudaryta vertinimo komisija, kurios nariai
renkami iš LiJOT Alumni, Valdybos ar Biuro, „Jauniems“ valdybos bei pasitelkiant tyrimų ekspertus.
konsultantus.
15. Vertinimo komisija turi teisę nuspręsti neskirti stipendijų jei rašto darbai neatitinka keliamų
reikalavimų.
16. „Jauniems“ valdyba gali nuspręsti neskirti stipendijų atsižvelgdama į surinktų lėšų kiekį.
17. Vertinimo komisijos sprendimus tvirtinta „Jauniems“ valdyba. „Jauniems“ valdybos sprendimai yra
neginčijami.
18. Vienkartinės stipendijos dydis yra 1000 Lt (vienas tūkstantis litų), jei „Jauniems“ valdyba
nenusprendžia kitaip.
19. Stipendija tam pačiam asmeniui gali būti skiriama tik vieną kartą.
20. Stipendija skiriama kasmet, jei konkurso iniciatoriai nenusprendžia kitaip.
21. Paskirta vienkartinė stipendija pervedama į studento nurodytą sąskaitą viename iš Lietuvoje veikiančių
bankų.
22. Konkursui pateikiami darbai yra autoriaus nuosavybė, „Jauniems“ tik su autoriaus leidimu gali
panaudoti reikalingą informaciją ar visą darbą, siekiant jaunimo situacijos gerinimo.

III. DARBŲ VERTINIMAS
23. Darbai vertinami atsižvelgiant į šiuos aspektus:
23.1. Darbo rezultatų bei pateiktų rekomendacijų pritaikomumas (valstybės ar regioniniu mastu, pateikti
pasiūlymai dėl įstatyminės bazės keitimo, valstybės politikos ir veiksmų programos tikslinimo,
efektyvumo didinimo ir kt.);
23.2. Darbo rezultatų bei rekomendacijų pagrįstumas ir atitikimas pateiktai analizei;
23.3. Tyrimų ir jų rezultatų interpretavimo lygis (tyrimų objekto identifikavimas, tikslų realizavimo lygis,
tyrimų rezultatų pagrįstumas, rezultatų naujumas ir jų praktinis reikšmingumas);
23.4. Darbo atitiktis konkurso keliamam tikslui (jaunimo politikos struktūros analizė, jaunimo
organizacijų veiklos temos ir jaunimo organizacijų žinomumas);
23.5. Darbo originalumas (temos aktualumas, naujumas, autoriaus asmeninis indėlis);
23.6. Darbo įvertinimas mokslo institucijoje (įrašo Vertinimo komisija pagal pateiktas darbų įvertinimo
pažymas).
IV. INFORMACIJOS VIEŠINIMAS
24. Informacija apie Stipendijų fondą, Stipendiją ir Konkursą skelbiama „Jauniems“ internetiniame
puslapyje, aukštosiose mokyklose bei visuomenės informavimo kanalais.
25. Su konkurso nugalėtojais susisiekiama asmeniškai, jie skelbiami „Jauniems“ internetiniame puslapyje ir
kituose visuomenės informavimo kanaluose.
___________________
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Stipendijų fondui teikiamų
Magistro darbų sritys

Visi darbai, teikiami stipendijų fondui, turi būti rašomi srityse, apimančiose jaunimo politiką ir
jaunimo gerovei aktualių problemų sprendimą. Magistro darbų sritys ir kategorijos pateikiamos toliau.
Jaunimo neformalus ugdymas, tema gali apimti:
neformalaus ugdymo metodus;
neformalaus ugdymo veiklų rezultatyvumą ir rezultatyvumo tyrimus;
neformalaus ugdymo teikėjų tyrimus;
neformalaus ugdymo teisinio pripažinimo modelius;
įvairius darbo su jaunimu metodus.
Jaunimo nedarbas, verslumas ir profesinis ugdymas, tema gali apimti:
jaunimo verslumo ugdymas;
jaunimo profesinis ugdymas, profesinis švietimas;
jaunimo nedarbo situacija, darbiniai įgūdžiai ir jų ugdymas;
jaunimo nedarbo situacija, jo priežastys ir pasekmės;
jaunimo verslumo, profesinio ugdymo ir nedarbo poveikis šalies eknominei situacijai;
naudojamų metodų minimoms sritims spręsti analizė, rezultatyvumas;
insitucijų dirbančių šiose srityse veiklos kokybė, naudojamų priemonių kokybė ir analizė;
rekomendacijos, problemoms minimose srityse, spręsti.
Jaunimo formalus švietimas ir edukacija, tema gali apimti:
mokykla, kitos švietimo įstaigos, jų aplinka ir poveikis jaunam žmogui;
naudojamų metodų švietimo procese analizė;
rekomendacijos švietimo proceso tobulinimui;
formalaus švietimo įstaigose įgyjami įgūdžiai;
kita.
Jaunimo užimtumas laisvalaikis, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikla, tema gali apimti:
aplinkos, kurioje jauni žmonės leidžia laisvalaikį tyrimai;
jaunimo laisvalaikio praleidimo būdų tyrimai;
jaunimo laisvalaikiui poveikį darančių veiksnių tyrimai.
Jaunimo sveikata ir aplinka, tema gali apimti:
gyvenimo sąlygos ir jų poveikis jaunimo gyvensenai (taip pat įeina: mityba ir poilsis);
psichologinė ir fizinė sveikata;
žalingų įpročių poveikis jaunam žmogui;
lytinė elgsena ir šeimos planavimas;
kita.
Jaunimo dalyvavimas, tema gali apimti:
jaunimo pilietinis – visuomeninis dalyvavimas;
Jaunimo pilietinis – politinis dalyvavimas;
Jaunimo dalyvavimas NVO veikloje;
kita.
Jaunimo informavimas, tema gali apimti:
jaunimui pateikiamos informacijos poveikį;
jaunimui pateikiamos neigiamos informacijos poveikį;
tai, kaip jaunimas vertina pateikiamą informaciją;
skirtingų informavimo priemonių efektyvumą;
vertinti dažniausiai pateikiamos jaunimui informacijos aktualumą;
kita.
kita Jauno žmogaus gerovei aktualiausių sričių analizė:

Šioje kategorijoje darbo teikėjas turi pagrįsti siūlomos temos aktualumą ir prioritetiškumą. Darbai gali
analizuoti jaunimo nedarbą, migraciją, savanorystę, jaunimo vertybines nuostatas ir jų pokyčius, pilietiškumą
ir/ar patriotiškumą, kitas jauno žmogaus sėkmingam asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui svarbius
klausimus.

