
  

 

 

 

 

 

 

    

 

Prasideda 15-tosios kasmetinės  „L`ORÉAL Baltic” „Mokslo moterims” programos 

paraiškų priėmimas  

Nuo 2019 metų sausio 30-osios dienos trijose Baltijos šalyse „L`ORÉAL Baltic” pradeda paraiškų „Mokslo 

moterims” programos stipendijų konkursui priėmimo procesą. Penkiolikos metų Latvijoje ir trijų metų 

gyvavimo sukakties Estijoje ir Lietuvoje proga, pirmą kartą net septynioms Baltijos šalių mokslininkėms, 

įvertinant jų indėlį į mokslą, bus skirtos  6 000 EUR dydžio stipendijos. Taip pat, šiais metais prestižinę 

L`ORÉAL-UNESCO tarptautinės programos „Mokslo moterims“ kylančių talentų stipendiją gaus 

nominantės kiekvienoje Baltijos šalyje.  

Atidžiai įvertinus Latvijos, Lietuvos ir Estijos mokslininkių pateiktas paraiškas, po vieną stipendiją 

kiekvienoje iš Baltijos šalių bus skirta mokslo daktarėms iki 40 metų amžiaus, taip paskatinant jų 

atliekamus tyrimus gyvybės, aplinkos, fizikos ir energetikos mokslų srityse. Papildomai bus skirtos dvi 

stipendijos Latvijos ir po vieną Lietuvos bei Estijos doktorantėms iki 33 metų amžiaus, taip paskatinant 

užbaigti jų vykdomus disertacijų tyrimus gyvybės, aplinkos, fizikos bei energetikos mokslų srityse. 

Nuo šių metų sausio 30 dienos iki kovo 7 dienos Baltijos šalių mokslininkės yra kviečiamos teikti paraišką 

„Mokslo moterims“ programos teikiamai stipendijai, kurios forma pateikiama „Moterims moksle“ 

internetinėje svetainėje www.forwomeninscience.com.  

Nuo šio projekto pradžios - „L'ORÉAL Baltic” stipendijos Latvijoje“ iniciatyvos - per penkiolika metų buvo 

pripažintos ir pinigine stipendija paskatintos tęsti tyrimus net 42 Latvijos mokslininkės. Nuo 2017 metų 

projektui išsiplėtus visame Baltijos šalių regione, stipendijos taip pat buvo skirtos ir keturioms Lietuvos ir 

Estijos tyrėjoms. Lietuvoje stipendijos buvo skirtos dr. Giedrei Motuzaitei-Matuzevičiūtei Keen ir Dr. Urtei 

Neniškytei.  

Latvijoje programą įsteigė „L'ORÉAL Baltic” draugijos globėja, buvusi Latvijos Respublikos Prezidentė Vaira 

Vike-Freiberga. Šiandien L'ORÉAL Baltic stipendijų programa „Mokslo moterims“ yra įgyvendinama 

bendradarbiaujant su Latvijos, Estijos ir Lietuvos mokslų akademijomis ir šių šalių nacionalinėmis UNESCO 

komisijomis. Programa skatina Baltijos šalių mokslininkių profesinį tobulėjimą, padedant joms siekti naujų 

tikslų mokslo ir visuomenės labui.  

Pasaulinė „Mokslo moterims“ programa buvo įkurta 1998 metais, „L'ORÉAL“ įmonių fondui ir Jungtinių 

Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) suvienijus jėgas siekiu paskatinti mokslo tyrėjas. 

Per dvidešimt vienerius metus, L'ORÉAL-UNESCO „Mokslo moterims“ programa rėmė ir teberemia moteris 

tyrėjas jų svarbiausiais gyvenimo momentais, reikšmingai prisideda prie lyčių lygybės moksle bei mokslo 

vystymosi apskritai. Nuo pasaulinės iniciatyvos pradžios stipendijos buvo suteiktos daugiau nei 2 700 

jaunų moterų iš 115 šalių, įvertintos net 97 karjeros viršūnę pasiekusios mokslininkės, tarp kurių Nobelio 

premijos laureatės -  profesorės Elizabeth H. Blackburn ir Ada Yonath.  

„L'ORÉAL-UNESCO“ tarptautinė kylančių talentų programa yra skirta pagerbti mokslui nusipelniusias 

moteris ir daug žadančias jaunas tyrėjas. Ši stipendija yra skiriama penkiolikai perspektyvių jaunų moterų 

iš kiekvieno pasaulio regiono, siekiant paremti ir padrąsinti jas jų mokslinėje karjeroje. Moterys yra 

renkamos iš jau nacionaliniu ir regioniniu lygiu įvertintų pareiškėjų. 

Apie „L'Oréal Poland & Baltics Hub“  
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„L’Oréal“ daugiau negu šimtmetį yra atsidavusi vienai veiklai ir misijai – visoms viso pasaulio moterims ir 

vyrams siūlyti geriausias kosmetikos naujoves, susijusias su kokybe, veiksmingumu ir saugumu. Pagrindinė 

„L’Oréal Group” misija – teikti grožį visiems ir kiekvienam – yra svarbiausias tikslas „L’Oréal Poland“ nuo pat 

veiklos pradžios prieš 26 metus bei Baltijos šalims, kur „L’Oréal“ pradėjo veikti 2000 m. Latvijoje ir 2003 m. 

Lietuvoje ir Estijoje.  

Siekiant geriau pasitarnauti vartotojams ir bendradarbiauti su jais siekiant tolesnės plėtros ir rinkos 

transformavimo regione, 2017 m. kovą buvo sukurtas „L’Oréal Poland & Baltic Hub“ („L’Oréal“ Lenkijos ir 

Baltijos verslo centras). Verslo centro būstinė yra Varšuvoje ir jis turi veiklos biurus Rygoje, Taline ir Vilniuje, kur iš 

viso dirba 107 žmonės.  

„L’Oréal Poland & Baltic Hub“, turintis unikalų 24 skirtingų ir vienas kitą papildančių prekių ženklų, pritaikytų 

kiekvieno vartotojo lūkesčiams atsižvelgiant į jo įpročius ir gyvenimo būdą, portfelį, yra regiono lyderis visose 

grožio ir sveikatos kategorijose. Kadangi verslo centras plačiai bendradarbiauja su savo verslo partneriais, jis 

yra visiškai pritaikytas vietinėms platinimo sąlygoms. Prekių ženklus valdo padaliniai, kurių kiekvienas yra savo 

platinimo kanalo specialistas: masinė rinka, prekybos centrai, vaistinės, kirpyklos, mažmeninė prekyba 

firminiais produktais ir el. prekyba. 

 

Papildoma informacija: 

Karin Laar 

L’Oreal Poland and Baltic HUB 

Tel.: +372 5333 1232 

El. paštas: Karin.LAAR@loreal.com 

Projekto interneto svetainė: www.fwis.fr 

 

 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos interneto svetainė: www.unesco.lt  

Lietuvos mokslų akademijos interneto svetainė: www.lma.lt  
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