Školní stipendijní grantový program - Časté dotazy a
odpovědi
Nadace
Důležitá poznámka: Kmenový nebo smluvní
zaměstnanec musí být v aktivním pracovním poměru u
společnosti v datum podání žádosti o stipendijní grant.

Nadace L&L Products Foundation
byla založena v roce 2018 za
účelem možnosti poskytnout
školní stipendijní granty
manželce/manželovi a dětem
kmenových nebo smluvních
zaměstnanců společnosti L&L
Products, pracujících mimo USA.

Ve zbývající části dokumentu budou kmenoví a
smluvní zaměstnanci nazýváni jako Zaměstnanec
nebo Zaměstnanci.
D: Kdo má právo podat žádost?

D: Co je školní stipendijní grantový program nadace
L&L Products Foundation?
O: Program dává příležitost manželce/manželovi a dětem
kmenových nebo smluvních zaměstnanců společnosti
L&L Products získat finanční podporu na vzdělávání.

O: Manžel/manželka – právoplatný(á)
manžel/manželka Zaměstnance, nebo pokud nejsou
oddaní, pak musí být v právně uznávaném
občanském svazku.
O: Děti definované níže:
Vlastní nebo adoptované děti – Zaměstnancovy
vlastní nebo adoptované děti ve věku minimálně 15
let.

Cílem nadace je finančně podpořit náklady na vzdělávání
na vyšší odborné škole, vysoké škole, technické,
obchodní nebo jiné odborné škole jako přípravy na
profesní život a kariérní růst. Nadace doufá, že pomůže
co možná nejvíce žadatelům hodných vzdělání, které by
pro ně nebylo dosažitelné bez pomoci anebo finančního
strádání jejich rodiny.

Nevlastní děti – Děti Zaměstnancovy současné(ho)
manželky/manžela, ve věku minimálně 15 let, kteří žijí
se Zaměstnancem nebo s ním žili až do jejich
plnoletosti.

D: Co je IIE?
O: “Institute of International Education” (IIE) = Institut
mezinárodního vzdělávání, www.iie.org, je charitativní
organizace založená v USA v roce 1919, s pobočkami po
celém světe a dlouhou historií řízení stipendijních
programů pro vlády, mezinárodní organizace a
nadnárodní společnosti. IIE bude řídit školní stipendijní
grantový program nadace L&L Products Foundation.

Děti v právním opatrovnictví – děti ve věku minimálně
15 let, pro které je Zaměstnanec určen právním
opatrovníkem, nebo byl jejich opatrovníkem až do
jejich plnoletosti.
Poznámka k dětem: Pro děti neexistuje horní věková
hranice. I když je dítěti například 40 let, lze podat žádost.

D: Jaké jsou podmínky účasti v programu?
O: Kmenoví zaměstnanci společnosti L&L Product,
kteří jsou k 1. lednu grantového roku v pracovním
poměru u společnosti po dobu minimálně 12 měsíců.

D: Jaký druh studií lze uznat?
O: Vzdělávání dospělých, které připravuje na profesní a
kariérní život nebo posiluje vzdělání na současné pozici,
přičemž je nutná docházka do vyšší odborné školy,
vysoké školy, technické, obchodní nebo jiné odborné
školy a získání cetifikátu, osvědčení, licence,
vysokoškolského diplomu, postgraduálního titulu atd.

O: Smluvní zaměstnanci, kteří k 1. lednu grantového
roku pracovali pro společnost L&L Products po dobu
minimálně 12 měsíců. 12 měsíců zaměstnání je
možno sčítat po dobu maximálně 2 let.

Studium musí probíhat na uznávané vzdělávací instituci,
která udržuje pravidelnou fakultu, dodržuje učební
osnovy a má organizovanou skupinu studentů.
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D: Kdo rozhoduje o udělení stipendijního grantu?
O: Rozhodnutí o udělení provádí výběrová komise
profesionálů v oblasti vzdělávání, kteří jsou členy IIE.
Nikdo ze zaměstnanců L&L Products nebude členem
Komise.

D: Koho mám ohledně programu kontaktovat ve
společnosti L&L Products?
O: Kontaktujte některého ze členů vašeho personálního
oddělení.
O: Zašlete e-mail na nadaci L&L Products Foundation:
LLP_Foundation@llproducts.com

D: Jaká rozhodovací kritéria použije Komise pro
udělení stipendijního grantu?
O: Komise bude posuzovat: úplnost a složení žádosti,
spolu se zahrnutím všech požadovaných dokumentů.
Žadatelovy: vzdělávací plány, kariérní plány, osobní
situaci, akademické faktory, náklady na docházku a
vzdělání a finanční potřeby.

O: Můžete telefonicky kontaktovat paní Peggy DomenickMuscat, Prezidentka Nadace L&L Products Foundation,
tel: +1-586-336-1608
D: Kdy budou žadatelé informováni o výsledcích?
O: Žadatelé budou obeznámeni s výsledky do 31.
července 2019.

D: Bude získaný stipendijní grant
konkurenceschopný?
O: Ano. Ne každý, kdo podá žádost, obdrží stipendium.
Navíc, americké vládní předpisy omezují počet
stipendijních grantů, které Nadace bude moci udělit.

D: Kdy budou provedeny platby stipendijních grantů?
O: IIE provede platby ke 31. říjnu 2019.

D: Jak vysoký může být stipendijní grant?
O: Očekávaná výše se bude pohybovat mezi 500,- $ až
4.000,- $. Stipendia mohou být každoročně obnovována
na základě rohodnutí Komise.

D: Jak budou provedeny platby získaného stipendia?
O: Částka bude vyplacena přímo na studentův bankovní
účet ve měně USD. Studenti budou zodpovědní za
veškeré poplatky, daně atd. vztahující se k danému
vyplacenému stipendiu v jejich domovské zemi.

D: Jak má student podat žádost?
O: Vyplňte žádost na:
https://apply.iie.org/LLPFoundation/
Poznámka: Žádost bude zahrnovat prohlášení v
souladu s Nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR)
a žádost o souhlas s jejich zpracováním při podání
žádosti.
D: V jakých jazycích bude možno žádost podat?
O: V roce 2019 bude žádost dostupná v angličtině,
francouzštině a čínštině.
D: Do kdy je nutno žádost podat?
O: Žádost a s ní související dokumenty musí být podány
do 15. května 2019.
D: Koho mám kontaktovat v případě dotazů ohledně
žádosti?
O: V případě jakéhokoli dotazu ohledně žádosti
kontaktujte IIE: LLPFoundation@iie.org
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