Järvi-Espoon Eräpartiolaisten
Kansainvälisen toiminnan stipendit
STIPENDISÄÄNTÖ
1. § KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STIPENDIN TARKOITUS
Lippukuntaryhmä voi myöntää jäsenlippukunnan partiolaiselle kansainvälisen toiminnan stipendin.
Stipendin tarkoituksena on edesauttaa ja kannustaa ulkomaisille leireille ja vaelluksille
osallistumista.
2. § HAKUOIKEUS, HAKUAIKA JA STIPENDIEN ENIMMÄISMÄÄRÄ
Kansainvälisen toiminnan stipendiä voi hakea jokainen Järvi-Espoon Eräpartiolaisiin kuuluvan
partiolippukunnan jäsen. Hakemuksia voi jättää milloin tahansa, mutta toimintavuoden aikana
voidaan stipendejä myöntää korkeintaan lippukuntaryhmän kokouksen vahvistamaan talousarvioon
kirjattu enimmäismäärä. Alkuvuodesta ennen lippukuntaryhmän varsinaista kokousta, voidaan
stipendejä myöntää korkeintaan puolet edellisen vuoden talousarvioon kirjatusta enimmäismäärästä.
3. § MYÖNTÄMISPERUSTEET
Stipendi on henkilökohtainen. Myöntämisperusteita ovat ensisijaisesti taloudelliset ja toissijaisesti
partiotoiminnalliset syyt. Myöntämiseen vaikuttavat myös hakijan samaan tarkoitukseen saamat
muut avustukset. Päätoimisille opiskelijoille tms vähätuloisille voidaan myöntää avustusta
korkeintaan 10 % tapahtuman kokonaiskustannuksista. Työssäkäyville avustusta myönnetään
korkeintaan 5 % kustannuksista. Kustannuksiin huomioidaan osallistumismaksut, matkakulut ja
niihin verrattavat kustannukset. Henkilökohtaiseen käyttöön tulevien varustehankintojen
kustannuksia ei huomioida.
4. § HAKEMUS JA SEN TÄYTTÄMINEN
Stipendiä haetaan lippukuntaryhmän vahvistamalla lomakkeella tai vähintään saman sisältöisellä
muulla kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen kaikkiin kohtiin on vastattava rehellisesti ja
totuudenmukaisesti. Erillisiä liitteitä tai tositteita ei vaadita. Väärien, puutteellisten tai
harhaanjohtavien tietojen antaminen johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Hakemukset toimitetaan
ylijohtajalle kirjallisesti tai sähköisesti viimeistään viikkoa ennen korkeimman neuvoston kokousta,
jossa käsittelyn toivotaan tapahtuvan.
5. § HAKEMUSTEN KÄSITTELY
Kaikki stipendihakemukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti stipenditoimikunnassa, johon
kuuluvat lippukuntaryhmän ylijohtaja, talouspäällikkö ja hakijan oman lippukunnan edustaja.
Samassa korkeimman neuvoston kokouksessa käsiteltäviä hakemuksia katsotaan kokonaisuutena
vuodelle osoitetun määrärahan rajoittaessa pykälässä 3 esitettyjen periaatteiden noudattamista.
Stipenditoimikunta tekee esityksen myönnettävästä stipendistä ja päätöksen vahvistaa korkein
neuvosto. Korkeimman neuvoston päätös on lopullinen.
6. § PÄÄTÖKSESTÄ ILMOITTAMINEN JA STIPENDIN MAKSU
Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti ja myönnetty stipendi maksetaan hakijan
ilmoittamalle pankkitilille kuukauden sisällä päätöksen tekemisestä.
7. § RAPORTOINTIVELVOLLISUUS
Stipendinsaajan on kohtuullisen ajan kuluessa kotimaahan palattuaan toimitettava matkakertomus
julkaistavaksi lippukuntaryhmän/jäsenlippukuntien jäsenlehdissä ja esiteltävä matkaansa
korkeimman neuvoston hyväksymässä partiotilaisuudessa.
8. § MATKAN PERUUNTUMINEN
Matkan peruuntuessa on myönnetty stipendi palautettava viipymättä, mikäli erityistä ja painavaa

syytä muuhun menettelyyn ei ole.
Lisätietoja kansainvälisen toiminnan stipendistä ja hakemuslomakkeen täyttämisestä saa
lippukuntaryhmän ylijohtajalta ja talouspäälliköltä.
Stipendisääntö hyväksyttä Järvi-Espoon Eräpartiolaisten varsinaisessa kokouksessa 14.2.2011.
Liite 1 Hakulomake

