
STIPENDIUMID ÕPETAJATELE 
 
Elfriede Lenderi fond  
Toetab humanitaarainete õpetajaid ja nende enesetäiendamist.  
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Elfriede Lenderi fondi halduskogule. 
Halduskogu on 5-liikmeline: Tiina Kadri Einre, Mari-Liis Lambing, Kärt Madiberk, Mareli Rannap, Kristina 
Rebane. 
 
Lilly ja Hugo Pärnamäe fond 
Toetab õpetajate täiendõpet, mis neil aitaks õppetööd huvitavamaks ja sisukamaks muuta. Stipendiumid 
on suunatud ühele või ka mitmele õpetajale enesetäiendamiseks. 
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi eksperdile. 
Ekspert: Madis Lepik, Tallinna Ülikooli matemaatika didaktika dotsent 
 
ÜLDHARIDUS 
 
Lastekaitse Liidu fond 
Toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi ning anda võimalusi oma ande 
edasiarendamiseks õpilastele, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või 
muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendium on ette nähtud osalemiseks 
aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu 
tasumiseks. Stipendiumi ei või kasutada üldharidusliku erakooli õppemaksu tasumiseks ega ka 
õpinguteks väljaspool Eestit. Taotlusi võivad esitada põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilased. 
Stipendiumi taotlusi võetakse vastu Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond rahalise toetuse 
taotlemise ankeedil, mille leiate veebiaadressilt www.erkf.ee Taotluse ankeedile lisatakse trükitud 
taotluse põhjendus, vähemalt ühe soovitaja põhjendus, lühiülevaade senistest saavutustest ja tõend 
vastavast õppeasutusest, huvi- või spordikoolist. 
Jagamisele tuleb 10 000 eurot. 
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Lastekaitse Liidu vanematekogule. 
 
Kellukese fond 
Toetab erivajadustega noorte arengut ja enesetäiendamist kaunite kunstide ja spordi alal. 
Jagamisele tuleb 500  eurot. 
Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule. 
Halduskogu on 5-liikmeline: Valmar Ammer, Aiki Haug, Arne Mikk, Ann Paal, Olev Roosa 
 
Luckhardt-Noraku fond 
Toetab suurperede (7 ja enam last) andekate laste arengut. 
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks mittetulundusühingule  mittetulundusühingule Eesti 
Lasterikaste Perede Liit. 
 
Round Table Eesti fond 
Toetab puudustkannatavate laste hariduspüüdlusi. Eelistatult toetatakse kodumaiseid õpinguid, 
eeltingimuseks hea õppeedukus. Jagamisele tuleb 2 000 eurot. 
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Round Table Eesti eestseisusele 
 



Tiina Liiviku fond 
Toetab eesti gümnaasiumides hea õppeedukusega õppivaid eesti soost õpilasi, kelle kodune majanduslik 
kindlustatus on nõrk. Esmajoones toetatakse õpilasi, kes õpivad gümnaasiumides väljaspool õpilase 
kodupaika. Stipendiumide määramisel püütakse toetada ühte õpilast kuni gümnaasiumi lõpetamiseni.  
Tiina Liiviku fondi stipendiumi taotleja peab täitma Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri fond rahalise 
taotluse ankeedi, lisama sellele omakäelise avalduse stipendiumi taotlemiseks, kooli tõendi 
õppeedukuse ja majandusliku olukorra kohta ning sotsiaalosakonna tõendi perekonna majandusliku 
olukorra kohta. 
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
 
Tiina Tammani fond 
Toetab üliõpilasi ja gümnaasiumiastmel õppivaid noori, kel on loomulikku annet ärksaks ja iseseisvaks 
mõttetegevuseks ning soovi ja tahtmist seda arendada. Stipendiaadid leitakse eestikeelse 
arvamuslugude konkursi korras. 
Tiina Tammani fondist antakse sel aastal välja kolm stipendiumi: stipendium üliõpilaste toetamiseks 
(500), stipendium gümnaasiumiastme õpilaste toetamiseks (250) ja stipendium Türi Ühisgümnaasiumi 
õpilaste toetamiseks (250). 
Stipendium gümnaasiumiastme õpilaste toetamiseks. 
Konkursil osalemiseks vali sobiv teema etteantute seast ja kirjuta sel teemal arvamuslugu.  
2018.a. arvamuslugude teemad on: 
1. Miks nii ja mitte teisiti? 
2. Tahan iseennast tundma õppida 
3. Kuidas ma aitaksin hädasolijat 
4. Sina ütled üht, tema ütleb teist - kummal on õigus? 
5. Mida mulle on andnud meediatunnid koolis? 
Jagamisele tuleb 250 eurot. 
Töid hindab 5-liikmeline halduskogu: Andres Hallik Ristiku Põhikoolist, Piret Järvela Tallinna Lilleküla 
Gümnaasiumist, Inga Laidna Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Marje Liigus Jakob Westholmi 
Gümnaasiumist, Tiina Tamman.  
 
KUTSEHARIDUS 
 
Enn Sarapi fond 
Toetab kutseharidust. 
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks sihtasutuse nõukogule. 
 
Jagamise info ja taotluse ankeedid leiate sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel 
www.erkf.ee 
 
Taotluste vastuvõtt lõpeb esmaspäeval, 15. oktoobril 2018.  
 

http://www.erkf.ee/

