Riktlinjer för ansökningar om stipendium från TCO:s Internationella
Stipendiefond till minne av statsminister Olof Palme
● Stipendium kan sökas två gånger per år. Ansökan ska göras på av fonden fastställd
blankett och ska lämnas till berört förbund senast 1 april respektive 1 oktober. Ansökan
sänds från förbundet, med förbundets yttrande, till TCOs internationella Stipendiefond
till statsminister Olof Palmes Minne, c/o TCO senast 15 april och 15 oktober. Ansökan
som inte har förbundsyttrande behandlas inte.
● Stipendium ska rekvireras av den som beviljats stipendiet. Den som fått stipendium
ska inom tre månader efter hemkomsten lämna en skriftlig rapport till fonden c/o TCO
och sitt förbund. Stipendiater åtar sig vidare att dela med sig av kunskaper och
erfarenheter vid olika fackliga arrangemang.
● Stipendier kan, enligt fondens stadga, sökas för fackliga studier utomlands, avseende
det fackliga arbetets betydelse för fred, frihet och demokrati. Enligt TCO:s stadga
företräder TCO professionella och välutbildade yrkesutövare, och driver dessa gruppers
sociala, fackliga, ekonomiska och yrkesmässiga intressen. De fackliga studier man kan
söka stipendier från fonden för kan därmed avse alla eller något av dessa olika områden.
● Stipendium kan inte utgå enbart för deltagande i internationella kongresser,
konferenser eller liknande.
● Stipendieansökan ska beskriva ett tydligt syfte med studierna. Den ska innehålla en
genomarbetad och realistisk plan för resan och dess genomförande och en budget.
Studierna ska innebära en viss ekonomisk egeninsats från den sökande.
● Ansökan ska för att kunna bifallas vara tillstyrkt av berört förbund. Ansökningar som
avser studier inom ett för TCO angeläget område kan prioriteras. Sett över hela perioden
ska spridning av stipendier mellan förbunden eftersträvas.
● Om flera likvärdiga ansökningar finns ska ansökningarna prioriteras utifrån följande
riktlinjer: sökande som tidigare inte erhållit stipendier prioriteras, fackligt
förtroendevalda prioriteras, yngre går före äldre.
För ytterligare information kontakta:
Dodo Wandö-Åmark: dodo.wandoamark@tco.se ,tel: 08 – 782 93 25
Helena Johanson: helena.johanson@tco.se
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