„Lietuvos Kolpingo fondo draugų rato“ motto -

„Kas nori geresnės ateities, privalo pats ją susikurti.
– O mes padedam!“

Taip, tapsiu NARIU!
Ieškome draugų!
Lietuvos įstatymai nurodo, jog aukštasis mokslas Lietuvoje turi būti prieinamas
visiems, nepriklausomai nuo asmens finansinės situacijos, sveikatos, šeimyninių
aplinkybių ir socialinės padėties. Visgi realiame gyvenime matoma, jog nepalankios
ekonominės ar socialinės aplinkybės nemažai daliai jaunų žmonių užkerta kelią siekti
aukštojo mokslo ir profesinės karjeros.
Norėdami pakeisti šią situaciją ir prisidėti prie jaunų žmonių, kurie yra motyvuoti
įgyti aukštąjį išsilavinimą, tačiau neturi finansinių galimybių, rėmimo, kviečiame Jus
tapti „Lietuvos Kolpingo fondo draugų rato“ nariais ir rėmėjais!
Fondas yra įkurtas dalininkų – vokiečių iniciatyva, prie kurios prisidėjo ir kiti užsienio
partneriai iš Šveicarijos, Liuksemburgo, Šiaurės Italijos-Pietų Tirolio ir kt. Jiems rūpi
mūsų šalies ir jaunimo ateitis, ar ji rūpi mums?
KODĖL mes tai darome?
 Kad jaunimas gautų galimybę studijuoti ir būti ugdomi į vertybes orientuotoje
aplinkoje.
 Kad jaunimas, norintis studijuoti ir baigti Kolpingo kolegiją, gautų moralinę ir
finansinę paramą.
KAIP mes tai darome?
 Įsteigiant stipendijas; teikiant finansinę paramą studentams.
 Teikiant materialinę paramą organizacijai.
 Sudarant galimybes Lietuvos studentams atlikti praktiką Vokietijoje.
Kaip JŪS galite prisidėti?
 Tapkite „Lietuvos Kolpingo fondo draugų rato“ NARIU ir paremkite organizacijos
veiklą, mokant kasmetinį nario įnašą. Taip Jūs suteiksite galimybę jaunimui
studijuoti Kolpingo kolegijoje, ypač tiems, kuriems labiausiai reikalinga finansinė
parama.
 Paremkite organizacijos veiklą per vienkartines įmokas.

Metinis įnašas - 60 Eur1  Metinis įnašas - 120 Eur1 Vienkartinis įnašas ___Eur
(įrašykite)

_____________________________________________________________________
(Vardas ir pavardė)

_____________________________________________________________________
(Adresas )

________________________________

_______________________________

(El. paštas)

IBAN ___________________________

(Telefonas)

BIC ___________________________

Bankas _______________________________________________________________
________________________________

_________________________________

(Vieta ir data)

(Parašas)

Informacija pavedimui:
Ligabank Augsburg BLZ 75090300 Konto 261300
BIC: GENODEF1M05 IBAN: DE51 75090300 0000 261300
Paskirtis: parama/ auka
Prašome užpildytus duomenis pateikti adresu: Raguvos g. 7, Kaunas, LT-44275
ar el. paštu: info@kolpingokolegija.lt arba fk-kolpingstiftung-litauen@web.de
Lietuvos Kolpingo fondo draugų ratas, reg. Vokietijoje
Pirmininkas: Dieter Fischer (Vokietija)
Globėjas: Bernhard Burger (Šveicarija)
El. paštas: fk-kolpingstiftung-litauen@web.de
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Bet kuriuo metu galite atšaukti savo narystę.
Pažyma dėl skiriamos finansinės paramos išduodama aukojant nuo 200 Eur.

