Toetus täiendõppe või kogemuste saamiseks Eestis

TAOTLUSE REGLEMENT
2019
Toetuse saajaid valib Estonian (Toronto) Credit Union Limited (“ECU”) nõukogu liikmeist ja
teenistujaist koosnev komitee (“komitee”). Toetus on mõeldud neile noortele, kes soovivad
saada täiendõpet või omandada kogemusi Eestis oma õpitaval erialal (kaasa arvatud
kutseharidus).
Komiteel on õigus otsustada, kui mitu toetust antakse ja millises summas.
Toetuse määramisel arvestatakse järgmisega:
i) Taotleja osalus eesti ühiskonnas
ii) Esitatud avalduses või projektis välja toodud eesmärk

.

Taotlus võib olla inglise või eesti keeles, kuid meie tänu neile, kes esitavad kõik vajaliku eesti
keeles.
Taotluseks on vaja täita järgmised punktid:
1.
2.
3.
4.

On ECU liige;
Pole varem saanud samasugust ECU toetust;
Esitab CV
Annab sisse avalduse või projekti, milles on täpselt ära toodud tegevusala Eestis,
põhjused, miks sinna soovitakse minna ning kui pikaks ajaks. Avalduses on vaja
ära märkida, kas ja kuidas tema kogemus Eestis aitaks kaasa siinse kogukonna
tegevusele või tulevikule.
5. Leiab ühe soovitaja Eesti kogukonnast (vaja esitada soovituskiri)
6. Taotluse saamisel on nõus kirjutama vähemalt kaks ülevaadet koos foto(de)ga
oma tegevusest Eestis. Üks Eestis oleku ajal. Ja teine peale Eestist
tagasitulekut. Millised on olnud omandatud kogemused, mida uut sai juurde
õpitud? Kas on muutnud arvamist, millega ja kuidas eesti kogukonnas abiks või
toeks saaks olla.
7. On nõus, et ECU võib oma promomaterjalides kasutada tema nime, elulugu,
fotosid, arvamust ECU kohta ja ülevaateid.
*****

ECU toetuse sooviavaldus 2019
Nimi: ___________________
Email:
Aadress:

Sünd: _
____ Telefon:

_____
_____
_____

ECU liige aastast:
ECU on minu pank, sest… (kirjelda, miks sulle meeldib siin oma pangandust teha):
_________________
___________
_____
Saada järgmised dokumendid aadressil toetus@estoniancu.com (märgi ära dokumendid, mis
oled lisanud; palun tee kindlaks, et kõik on olemas, enne kui ära saadad!):
Curriculum vitae;
Lühike elulugu (umbes 80 sõna);
Digitaalfoto enesest
pdf käesolevast täidetud sooviavaldusest (või faksituna 416.465.8842 ja teised dokumendid
elektrooniliselt).
Avaldus või projekt
Soovituskiri
Kinnitan, et olen lugenud sooviavalduse reglementi.
Annan siinjuures nõusoleku, et ECU võib minuga ühendust võtta mu pangandusvajaduste
kohta.
Oman kõiki õigusi saadetud materjalidele ja luban ECU’l kasutada minu nime, eluloo kirjutist,
fotot ja tegevuse ülevaadet promo materjalides.

Sooviavaldaja allkiri

________________________
Kuupäev

