
International Human Learning Resources Network 
 
 

Žiadosť o štipendium, Konferencia 2014, Praha 
 
 
IHLRN štipendiá sú určené na poskytnutie finančnej podpory pre nových a existujúcich 
členov, ktorých finančná situácia im sťažuje alebo neumožňuje zúčastniť sa konferencie. 
Finančná pomoc sa môže vzťahovať iba na časť konferenčných poplatkov – závisí to na 
rozpočte IHLRN a na počte uchádzačov o štipendium.  
Uzávierka prihlášok je 15. 6. 2014. 
 
IHLRN privíta ľudí, ktorí sú ochotní svojím spôsobom prispieť ku konferencii a tým 
udržiavať a budovať odkaz IHLRN. Pri priznaní finančnej podpory sa berie do úvahy: 

 
� Prejavenie záujmu viesť workshop/ponúknutie workshopu  
� Prejavenie záujmu pomáhať na konferencii inými špecifickými spôsobmi  
� Profesijná orientácia – účastník konferencie využije skúsenosti z konferencie pre svoj 

odborný rast  
� Rozmanitosť - IHLRN má záujem budovať multikultúrnu komunitu  
� Finančné potreby 
� História s/v IHLRN 
 
Finančná podpora účastníkovi konferencie môže byť poskytnutá raz za tri roky. Vzťahuje sa 
na konferenčné poplatky, nie na cestovné náklady. 
 
Ak máte otázky týkajúce sa procesu udeľovania štipendií alebo Vašej žiadosti, kontaktujte, 
prosím, Nadeždu Feketeovú tel. 0903 956 533 alebo e-mailom: nada.feketeova@gmail.com. 
V prípade potreby získate informácie aj na tel. 0915 626 016 alebo emailom:  
info@satir-institute.sk 
 
 
Prosím, doplňte nasledujúce údaje: 
 
 
Dátum   ________________________________ 
 
Meno a priezvisko, Titl. _______________________________________________________ 
 
Adresa _____________________________________________________________________ 
 
Telefón __________________   Email  ___________________________________________ 
 
Zamestnanie/ Povolanie________________________________________________________ 
 
Vzdelanie __________________________________________________________________ 
 
 
 



� Bola Vám poskytnutá finančná pomoc za posledné 3 roky? Ak áno, kedy a v akej výške?  
 
 
� Popíšte, z akých dôvodov žiadate tento rok o finančnú pomoc.  
 
 
� V akej výške žiadate finančnú pomoc? (v eurách) 
 
 
� Ako ste sa dozvedeli o IHLRN? 
 
 
� Z akých dôvodov sa chcete zúčastniť tohtoročnej konferencie? 
 
 
Účastníci konferencie, ktorí získali štipendiá, budú požiadaní o nejakú pomoc na konferencii. 
Uveďte, prosím, ako by ste boli ochotní pomôcť. 
 
_____  Prezentovať workshop  
_____  Robiť záznamy na workshopoch pre IHLRN noviny „What’s in the Pot” 
_____  Pomôcť pri koordinácii programu konferencie 
_____  Pomôcť s audiovizuálnymi a inými technickými zariadeniami 
_____  Fotografovať pre IHLRN noviny  „What’s in the Pot” 
_____  Iné (popíšte konkrétne) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Prosím, predložte žiadosť do 31. 5. 2014. 
Žiadosť pošlite Nadežde Feketeovej na email: nada.feketeova@gmail.com 
 


