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Apie ką 
kalbėsime?

 Kas yra Baltijos Amerikos Laisvės fondas

 BAFF lyderystės akademija 2020 - kas ir kam?

 Vieta

 Programa

 Laisvalaikis

 Finansavimas

 Klausimai ir atsakymai



Continuing a longstanding American commitment to the Baltic region, 
the Baltic-American Freedom Foundation (BAFF) mission is to deepen the 
ties between and among Estonia, Latvia, Lithuania, and the United States 
through programs of education and exchange centering on economic 
growth and democratic values.



BAFF Lyderystės akademija 
2020 - kas ir kam?

• 2020 metais dalyvaus 60 
vienuoliktokų iš Baltijos šalių

Stipendija

4 savaitės (3 savaičių mokymo 
programa + 1 savaitė kelionių)

Naujos žinios, patirtys ir linksmybės!



Pirmoji BAFF Lyderystės Akademija 2014 



Portland, Maine



BAFF Lyderystės akademijos 2020 programa

 Verslumas
 Lyderystės įgūdžiai
 Anglų kalbos įgūdžiai
 Komandinis darbas
 Pristatymo įgūdžiai
 Įdomūs vizitai į kompanijas
 Amerikos dėstytojai

Paskaitos ir seminarai vyksta studentų miestelyje. Subalansuota studijų ir 
laisvalaikio programa.



Laisvalaikis ir 
savaitgaliai



Paskutinė 
programos 
savaitė Niujorke 
ir Vašingtone D.C.



Finansavimas

BAFF Lydersytės Akademijos 
stipendija:

 Apgyvendinimas studentų 
bendrabutyje
Maitinimas ir kelionės JAV
 Tarptautinis skrydis (Lietuva – JAV -

Lietuva)
 Draudimas
 Lyderystės akademijos programa
 Eksursijos į Niujorką ir Vašingtoną



Finansavimas

Dalyvio išlaidos:

 ESTA mokestis 14 USD.

 Kišenpinigiai 4 savaitėms (apie 
300 USD).

 Kelionė į Vilniaus oro  
uostąišvykimui į JAV ir iš Vilniaus 
oro uosto grįžimui namo.



Konkurso sąlygos

• Registracija 
internetu

• 5 klausimai
• Paraiškos priimamos 

iki kovo 8 d.!

• Asmeniniai pokalbiai



Konkurso sąlygos
Paraišką sudaro:

• 5 temos trumpiems rašinėliams“

Examples:
Why do you want to participate in the BAFF Leadership Academy? 
What skills would you like to learn and practice through the BAFF 
Leadership Academy? 
What are your greatest strengths and weaknesses?

• Kontaktinė informacija





Klausimai



Daugiau 
informacijos

• Email: ilaurinaviciene@ciee.org

• Tel.: +370 69874037

• www.balticamericanfreedomfoundation.org

http://www.balticamericanfreedomfoundation.org/
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