Милениум Клуб България
Академична стипендия 2021
Академична стипендия 2021
Имаме удоволствието да обявим, че през настоящата 2021 година, "Милениум Клуб България" планира отпускане на четвъртата си подред
еднократна стипендия, предназначена за подпомагане покриването на академичните разходи на талантливи българи. За стипендията ще
могат да кандидатстват ученици и студенти, независимо от специалността и избраното учебно заведение. Околнчателното одобрение ще
изисква удостоверяване на успешен прием в университет през учебната 2021-2022 г.
За осъществяването на стипендията ще бъдат необходими средства, за които разчитаме на вашата подкрепа.

Кои сме ние?
"Милениум Клуб България" е сдружение с неправителствена цел в обществена полза. Ние се събрахме за пръв път на
28-ми март 2016г. в двореца „Врана“ под надслов „Пътят от Европа: Какво ще върне младите българи?“.

Мисия - Защо има нужда от Милениум?
Защото живеем в свят без граници
Защото над два милиона българи са в чужбина
Защото гласът на младите трябва да бъде чут
Защото можем да направим така, че да изтичат само телата, но не и мозъците
Защото сме един народ, без значение къде

Цели
Да дадем глас на младите
Да създадем мост между българите в чужбина и българската държавна администрация, политика, бизнес, общественост и медии
Да дадем възможност на младите българи да участват в икономическото, социалното и културно развитие на България

Подкрепете ни!

Как?

Кога?

По банков път
СДРУЖЕНИЕ МИЛЕНИУМ КЛУБ БЪЛГАРИЯ
IBAN: BG29UNCR70001522758025
BIC: UNCRBGSF
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16/02/2021 - 31/03/2021

PayPal

Изберете опцията "Направи дарение"
на официалния ни уебсайт www.millenniumclub.org

*При изпращане на дарение,
ще бъде изготвен договор за дарение.

Милениум Клуб България
Академична стипендия 2018, 2019, 2020
В последните три години ,,Милениум клуб България“ помогна на три талантливи млади българи в тяхната академична реализация. От
лансирането на инициативата за стипендия организацията ни е събрала близо 30 000 лв., с които подпомагаме развитието на
таланта на ученици и студенти. Поради тежката глобална ситуация смятаме, че тази година инициативата е още по-важна и се
надяваме да можем отново да подпомогнем български младеж в преследването на мечтите му.

Иван Иванов

Кристиана Кунева

Иван следва компютърни науки в Университета в Кеймбридж. Той е
медалист от различни олимпиади и състезания по информатика и
програмиране и още като ученик започва да се занимава с научна
дейност в областта на приложната математика и роботиката.
Носител е и на две президентски награди „Джон Атанасов“ за
постиженията си в областта на компютърните науки.

Завършва политически науки в Кралския колеж в Лондон. Работи
като експерт по правата на човека и като програмен координатор в
Брюксел, след което е приета магистратура със специалност Права
на човека в Лондонското училище по икономика и политически
науки.

стипендиант за 2018 г.

стипендиант за 2019 г.

Зара Ранчева

стипендиант за 2020 г.
Завършва Университета ,,Тъфтс‘‘ с най-високо отличие и наградата
“Джеймс Ванс Елиът” на Катедрата по политически науки. Работи
като асистент-преподавател по антична и модерна политическа
философия в ,,Тъфтс‘‘, а след завръщането си в България през 2019 в неправителствена организация, която цели да подобри
обучението по английски език в страната ни. След получаване на
стипендията на Милениум, Зара продължава образованието си със
специалност „Международна социална и държавна политика” в
Лондонското училище по икономика и политически науки (LSE).

Контакти
Еmail: info@millenniumclub.org
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/millennium-club-bulgaria/

Екипът на "Милениум Клуб България"
благодари за вашата подкрепа!

