Štipendije za nadarjene dijake in študente

Finance
Enoletno financiranje štipendije v višini 200 EUR na mesec pomeni 2.400 EUR letno za
posamezno štipendijo. Število štipendij je odvisno od velikosti in zmožnosti proračuna
občine. Priporočljivo je, da male občine zagotovijo vsaj eno tovrstno štipendijo, srednje vsaj
tri, velike pa vsaj pet.

Kadri (občinski in iz vrst mladinskih organizacij)
Občina mora zagotoviti kader za razpisno komisijo. Ob tem je potrebno poskrbeti, da
priprava, izvedba in spremljanje javnega razpisa postanejo del rednih delovnih nalog
pristojnih občinskih uradnikov, čemur bodo ti namenili povprečno 40 delovnih ur za izvedbo
posameznega razpisa. Priporočljivo je, da so pri tem vključeni mladi, in sicer tako v proces
priprave kriterijev kakor tudi v komisijo, torej da zasedajo vsaj eno mesto v komisiji.
Sodelovanje mladih je namreč koristno, ker imajo vpogled v realne potrebe, zmožnosti in
interese mladih v lokalni skupnosti ter lahko realno pretehtajo, kateri kriterij je dejansko
dosegljiv in pomemben in kateri ni. Sodelovanje mladih v komisiji je pomembno tudi zato,
ker se jih tematika neposredno dotika in je prav, da mladi soodločajo o zadevah, ki se jih
tičejo.

Akti
Občina mora za potrebe izvedbe ukrepa sprejeti pravilnik o dodeljevanju štipendij za
nadarjene dijake in študente, ki med drugim opredeli postopke priprave in izvedbe razpisa,
pogoje za upravičenost in način financiranja.
Prav tako mora občina za ta namen zagotoviti sredstva v proračunu.

Komu je namenjen?
Ciljna skupina so nadarjeni dijaki in študentje v lokalni skupnosti.

Učinki






Štipendija za nadarjenost je stimulativna za mladega posameznika; mladi so bolj
motivirani pri svojih šolskih in izvenšolskih dejavnostih.
Štipendija lahko nadarjenemu mlademu posamezniku iz lokalne skupnosti pomeni
odskočno desko za prihodnost; za mlade je ta ukrep koristen, saj jim omogoči
izobrazbo, razvijanje talentov in pridobivanje izkušenj, kar jim daje posledično večje
možnosti za napredovanje ali iskanje nove zaposlitve v prihodnosti.
Nadarjeni mladi posamezniki po dokončanem izobraževanju s svojim specifičnim
znanjem in talentom pomembno prispevajo k razvoju in kakovosti življenja v lokalni
skupnosti.
Na račun štipendiranja se povečajo možnosti, da talentiran kader ostane v občini in s
svojo nadarjenostjo bogati lokalno skupnost.

Izvleček iz zbornika Lokalna mladinska politika (2012), kjer najdete še več primerov ukrepov in drugih
vsebin.

