STIPENDIE-ideer
Sök nära dig
Men ett stipendium kommer inte flygande av sig självt. När du väl hittat en stiftelse eller fond som
har stipendier som du skulle kunna få måste du vara ute i god tid. Helst ett år i förväg. - Det
vanligaste kravet som ställs på dem som söker är att man är bosatt i en viss kommun, län eller
församling. Hittar du en egen fond i till exempel din egen församling är ju chansen större att du får
den än om du söker ett stipendium som hela Sverige kan söka.

Sök lokalt
Länsstyrelsen där du bor har register på stipendier som är knutna till just ditt län.
Ring din kommun. Den brukar ha en förteckning över vilka stipendier som är knutna till just ditt
geografiska område. Församlingen och din kyrka. Det är vanligt att det även här finns pengar att
hämta. Fråga din arbetsgivare. Många företag delar ut pengar i stipendieform för att stimulera sina
anställda. Fackförbund och skolor. Fack eller skolpersonal kan ha information om stipendier. Ofta är
stipendier knutna till olika utbildningar och skolor. Fråga studentkåren eller personalen på skolan.

Leta i tidningar
Det är vanligt att stiftelser och fonder annonserar om sina aktuella stipendier. De som har något att
erbjuda har också råd att betala annonser i dagspressen.

Sök på Internet
men vidga vyerna – idrotten har inte många stipendier att erbjuda. Tänk på att många fonder och
stiftelser kom till under förra århundradet – anpassa ansökan till statuterna – ung medellös
man/kvinna som önskar förkovra sig för framtiden… kan stämma in på många individer och områden.
Sedan finns det ett antal fonder som är ”icke idrottsrelaterade” – leta efter dessa!

Nedan kommer några uppgifter där DU kan söka ekonomiskt stöd utan att behöva betala tillbaka.
Dessa fonder kräver en ansökan där du motiverar varför du ska få pengar från deras fond.
Några tips om hur du inriktar ansökan för privatperson och för projektansökan – använd alltid
ansökningsblankett om sådan finns!
I annat fall:

•Skriv levande och personligt men utan floskler (kort och koncist).
•Gör en snygg layout, bifoga foto
•Glöm inte skriva under ansökan, på ansökningsblankett bör du dubbelkolla att alla fält är ifyllda.
•Gäller det projektansökan, framställ inte ditt projekt billigt.
•Framställ projektet tydligt och detaljerat men lätt överskådligt.
•Ring upp fonden om du är osäker och behöver mer information
•Ha tålamod! De kanske inte ger dig ett ja på första fonden du söker, men 8 av 10 fonder gör det!

Stiftelser, organisationer och föreningsfonder - uppgifterna är ej kontrollerade.
Stipendier som inte är idrottsanknutna, men där ansökan kanske kan anpassas till behovet.
Ämtriktioner.
Delar ut bidrag till alla tänkbara ändamål.
Stöd & Stipendier AB, Ektorpsvägen 4A
13147 NACKA -Telefon: 08-44 88 170, Fax: 08-716 12 2

Stiftelsen Ebba och Gustaf Ljunggrens Minnesfond
ADRESS: Margaretha Frisack, Skolvägen 20, 429 32 Kullavik
Stiftelsens ändamål skall vara att främja vård och uppfostran av barn, att lämna understöd för
beredande av undervisning eller utbildning, att utöva hjälpverksamhet bland behövande, samt
främja forskning. Tillgångar: 14 919 354 kronor.
Paynova
ADRESS: c/o Studentkortet AB, Birger Jarlsgatan 24, 4 tr, 114 34 Stockholm. Tel: 08-652 76 00. Fax:
08-652 76 76 E-Post: kundtjanst@studentkortet.se WEBB: http://www.studentkortet.se
Studiestipendium på 15 000 kronor.
Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond
ADRESS: Kallskärsgatan 5, 11533 Stockholm Tel: 08-6639916 tis-tors 8.00-9.30.
Fonden kan ge tillfällig hjälp till personer som oförvållat hamnat i nöd eller på grund av sjukdom, i
behov varande kvinnor Bidrag kan till exempel ges till hyra, uppehälle, tandvård eller inköp av
glasögon. Bidrag ges ej till person som uppbär socialbidrag. Öppet för: Myndiga kvinnor som är
svenska medborgare.

Stiftelsen Sigurd & Elsa Goljes Minne
ADRESS: A Lindhés Advokatbyrå AB, Riddargatan 35-37, 114 57 Stockholm. Tel: 08-7912384 eller
7231500 E-Post: info@lindhes.se WEBB: www.lindhes.se/ansokning.doc
Stiftelsens ändamål är att på sätt nedan angives utdela understöd, anslag, stipendier till främjande av
barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning, även som vård av behövande ålderstigna.
Tillgångar: 183 566 270 kronor
Henning och Greta Anderssons Minne
ADRESS: SEB Enskilda banken, Stiftelser & Företag, 106 40 Stockholm. Tel: 08-7637221 WEBB:
www.enskildabanken.seb.se/blanketter
Ändamål: Personer, som drabbats av svåra sjukdomar eller invaliditet, kan från stiftelsen få bidrag i
de fall då sjukförsäkring och socialvård inte täcker behovet.
Stiftelsen Nordiska Rehabiliteringsfonden
ADRESS: Leif Josephsson, Banérgatan 83, 115 53 Stockholm. Tel: 08-6636379
Stiftelsen skall genom att söka bidrag från allmänna institutioner, företag och enskilda personer,
ekonomiska och genom egen verksamhet erbjuda och bekosta handikappade personers möjlighet till
aktiv rehabilitering och träning i en positiv miljö. Tillgångar: 1 004 926 kronor
Stiftelsen Cool Kidz
ADRESS: Per Erik Eklund, Lappmyrsvägen 18, 793 33 Leksand. Tel: 0247-15327
Stiftelsens ändamål är att genom årliga bidrag till enskilda personer och idrottsföreningar i Sverige
stödja svensk barn- och ungdomsidrott och ideellt arbete med idrottsintresserade barn och
ungdomar.

Agrias stipendier
ADRESS: Agria Djurförsäkring, Box 70306, 107 23 Stockholm. Tel: 020-88 88 88. Fax: 08-588 421 80
WEBB: www.agria.se
Stipendiet är tänkt att sporra lovande unga ryttare, kuskar och voltigörer att utvecklas vidare inom
sporten. Stipendiesumman är på totalt 150 000 kronor och kan delas i olika stora delar. Maxsumman
till en stipendiat är 15 000 kronor.

Stiftelsen Petersenska Hemmet
ADRESS: Box 10311, 100 55 Stockholm.

För utbildning av kvinnor högst 40 år, som bedriver heltidsstudier. Studierna skall vara yrkesinriktade
och ge fullgod kompetens inom yrket. Utbildningen skall vara flerårig och mer än hälften av
utbildningstiden skall vara avslutad.
Inga Kempes Fond
ADRESS: Rädda Barnen, 107 88 Stockholm. Tel: 08-698 90 00. Fax: 08-698 90 13. E-POST:
inga.maria.lahlou@rb.se
För ekonomiskt bidrag till barn som av olika skäl inte ges samma möjlighet till stimulans och
utveckling som andra barn.
Rotary Foundation
ADRESS: Svensk Rotaryservice, Kvarngatan 14, 118 47 Stockholm. Tel: 08- 644 74 10. WEBB:
www.rotary.se/amba/index.html
För att främja internationell förståelse och vänskapliga relationer mellan människor i olika länder.
Stipendium kan sökas för studier i samtliga länder där Rotary är representerat.
SOS Stipendier
ADRESS: Stöd & Stipendier AB, Ektorpsvägen 4A, 131 47 Nacka. Tel: 08-716 25 00. Fax: 08-716 25 32.
E-Post: info@sosab.se
Bidrag delas ut till alla tänkbara ändamål. Alla enskilda personer i hela världen kan söka. Inga krav på
ålder, bostadsort eller nationalitet. Högst 10 000 kronor.

Fredrika Bremer-förbundets stipendiestiftelse
ADRESS: Östermalmsgatan 33, 114 26 Stockholm. Tel: 08-642 73 75 tisdag och torsdag 10 – 12. EPost: info@bremerstipendier.se WEBB: www.bremerstipendier.se/
Stiftelsen delar årligen ut ett antal yrkesutbildnings- och studiestipendier på 5 000 10 000 kronor.

Stiftelsen Petersenska Hemmet
ADRESS: Box 10311, 100 55 Stockholm.
För utbildning av kvinnor med avslutad grundutbildning, högst 40 år, som bedriver heltidsstudier.
Studierna skall vara yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket.

The Hilda E. Bretzlaff Foundation scholarship Program
ADRESS: Janelle Radtke, V.P. , Village Center Mall, 400 N. Main St., Ste. 303, Milford, MI 48381, USA

Stipendier för utbildning i USA. Sökande ska vara kreativ, ambitiös, ha god moral och konservativa
värderingar.

The Frank H. Buck Scholarship
ADRESS: Post Office Box 5610, Vacaville, CA 95696-5610, USA E-POST: FEBAPPS@AOL.COM WEBB:
www.buckscholarships.org
Stipendier för utbildning i USA. Sökande ska ha stark karraktär, vara företagsam och visa god
initiativförmåga.

Deborah Partridge Wolfe International Fellowship
ADRESS: Zeta Phi Beta Sorority, Inc. National Educational Foundation 1734 New Hampshire Ave., NW
Washington, DC 20009 USA Tel: +1 202 387-3103 WEBB: www.ZphiB1920.org
Stipendier för utbildning i USA.
The Dove-Bowerman Trust (Neville-Rolfe Awards)
ADRESS: Mrs J Kingsley Dove-Bowerman Trust Fawney Whitchurch-on-Thames Pangbourne Reading
RG8 7DD UK Tel: +44 1189 842441
Stipendier för vuxna kvinnor som vill vidareutbilda sig i något som också kommer samhället till godo.
British Council
ADRESS: Via delle Quattro Fontane 20, 00184 Rome, Italy. Fax: +371 7830031 Tel: +371 732
0468/1165, 728 3875/8782/8723 E-POST: Enquiry.BCRome@britcoun.it WEBB: www.britcoun.org/
Stipendier för akademiska studier i nästan alla ämnen.
Svenska Institutet i Rom
ADRESS: Istituto Svedese di Studi, Classici a Roma via Omero 14, 00197 Roma WEBB: www.svenskainstitutet-rom.org
Kurstipendier om antikens kultur, större stipendier i arkeologi, konstvetenskap och i arkitektur.
Internationella programkontoret
WEBB: www.programkontoret.se
Statlig myndighet som sammanställer utbildningsvägar och stipendier för dig som vill studera
utomlands. Även språk- och resestipendier.
Sverige-Frankrike Stiftelsen
ADRESS: Box 5203, 102 45 Stockholm. WEBB: www.alliancefrancaisesthlm.com

Stipendier för studier i Frankrike

Olof Palmes minnesfond
ADRESS: Box 836, 101 36 Stockholm WEBB: www.palmefonden.se
Delar årligen ut 1500000 kronor till enskilda ungdomar, ungdomsorganisationer, skolor,
studentförbund och kulturella institutioner.

Erik och Göran Ennerfelts fond
För svensk ungdoms internationella studier. Adress: c/o Axel Johnson AB, Box 26008, 100 41
Stockholm. WEBB: www.axel-johnson.se/stipendier.asp
Stiftelsens ändamål är att främja studier, som utvecklar svenska ungdomars förståelse för
internationella förhållanden.

Martin och Birgit Östlingers Stiftelse
WEBB: www.ostlingerstiftelsen.com/
Stiftelse för språkutveckling, vidare studier och för yrkesutbildning. För ungdomar med
invandrarbakgrund.

