
SĖKMĖS INKILĖLIO PARAMA GABIAM IR TALENTINGAM JAUNIMUI

Esi talentingas ar turi išskirtinių gabumų mokslo, inovacijų, meno, sporto, visuomeniškumo,
ar kitoje srityje?

Užpildyk  anketą  paramai  gauti  iki  [data]  ir  būki  vienu  žingsneliu  arčiau  savo  svajonių
išsipildymo! Anketą gali užpildyti čia [nuoroda].

Norime padėti tau siekti svajonių, todėl kviečiame susipažinti su Sėkmės inkilėlio paramos
teikimo tvarka: 

 Mūsų tikslas yra padėti gabiam ir talentingam jaunimui tobulėti ir tokiu būdu prisidėti
prie Lietuvos ateities kūrimo. Todėl norime suteikti paramą, kuri padėtų šiam jaunimui
augti  ir siekti svajonių. 

 Šiais metais Sėkmės inkilėlio projektas vyks nuo [data] iki [data]. Vykdant Sėkmės
inkilėlio projektą vienam ar keliems jaunuoliams bus suteikiama parama, dėl kurios
dydžio ir skyrimo nuspręs Sėkmės inkilėlio komanda.

 Šie pinigai turėtų padėti jaunuoliams dalyvauti įvairiuose renginiuose (pvz., dalyvauti
Lietuvoje  ir  užsienyje  vykstančiuose  konkursuose,  olimpiadose,  varžybose,  lankyti
būrelius, paskaitas ar kitus užsiėmimus), įsigyti mokymosi priemonių (pvz., muzikos
instrumentą, sporto įrangą ir t.t.)

 Savo paraiškas dalyvauti programoje jaunuoliai (arba jų tėvai ar kiti teisėti atstovai)
gali pateikti iki [data], užpildydami prašymo anketą [nuoroda]. Bus svarstomos tik tos
anketos,  kuriose  bus  užpildyti  visi  privalomi  langeliai,  o  pateikta  informacija  –
teisinga.

 Konkurso  metu  bus  vertinami  jaunuolių  motyvaciniai  laiškai,  kuriuose  jaunuoliai
turėtų  išdėstyti  savo  motyvus,  ateities  planus  ir  lūkesčius,  dėl  kurių  jie  dalyvauja
Sėkmės inkilėlio projekte. Taip pat gali būti atsižvelgiama į jaunuolių finansinę padėtį.

 Konkurso  metu  Sėkmės  inkilėlio  komanda  gali  susisiekti  su  anketas  pateikusiais
kandidatais.

 Dalyviai, savo anketose ir taip pat bet kokiu kitu būdu pateikdami informaciją apie
save nurodę melagingą ir (ar) tikrovės neatitinkančią informaciją, bus nesvarstomi nei
šio, nei kitų Sėkmės inkilėlio komandos organizuojamų projektų metu.

 Jaunuolių pateiktas paraiškas vertins Sėkmės inkilėlio komanda uždarame posėdyje.

 Sėkmės  inkilėlio  komanda  iki  [data]  informuos  dalyvius  apie  Sėkmės  inkilėlio
projekto laimėtojus.

__________________________



PARAIŠKA

1. Bendroji informacija apie kandidatą:

1.1. Vardas, pavardė [langelis apibūdinimui]

1.2. Amžius (pasirinkimas):

1.2.1. Iki 14

1.2.2. Nuo 14 iki 29

1.3. Statusas (pasirinkimas):

1.3.1. Moksleivis

1.3.2. Studentas

1.3.3. Kita

1.4. Savivaldybė, kurioje yra registruota gyvenamoji vieta (pasirinkimas)

1.4.1. [savivaldybių sąrašas]

1.5. Kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris) [langelis apibūdinimui]

1.6. Tėvų (ar teisėtų atstovų) sutikimas dalyvauti konkurse, jei dalyviui mažiau nei
18 metų [pridedama sutikimo forma, kurią reikia įkelti].

2. Veikos sritis, dėl kurios teikiama paraiška paramai gauti (pasirinkimai)

2.1. mokslas,

2.2. inovacijos,

2.3. menas,

2.4. sportas,

2.5. visuomeniškumas,

2.6. kita [langelis apibūdinimui]

3. Motyvacija (iki 2 000 žodžių)

3.1. Dalyvio prisistatymas [langelis apibūdinimui]

3.2. Veiklos,  dėl  kurios  yra  teikiamas  prašymas  paramai  gauti,  apibūdinimas
[langelis apibūdinimui]

3.3. Apibūdinimas, kodėl pareikėjusi yra reikalinga parama [langelis apibūdinimui]

4. Dokumentai, patvirtinantys jaunuolio dalyvavimą veiklos srityje (pvz., pažyma iš
švietimo įstaigos, rekomendacija) [dokumentų įkėlimas]

Patvirtinimai

[langelis  pažymėjimui]  Patvirtinu,  kad  aukščiau  pateikta  informacija  yra  teisinga,
man yra žinoma, kad pateikęs neteisingą informaciją neturėsiu galimybės dalyvauti
šiame ir kituose Sėkmės inkilėlio projektuose

[langelis pažymėjimui] Patvirtinu, kad susipažinau su informacija apie mano asmens
duomenų  tvarkymą.  Su  informacija  apie  duomenų  tvarkymą  galima  susipažinti
[nuoroda].


