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У четвртак, 16. јуна, у 12 сати у Вили Републике Српске у Београду (Ужичка 5) Мајкл
Ђорђевић, оснивач и предсједник Задужбине Студеница из Сан Франциска, и
Млађен Цицовић, директор Представништва Републике Српске у Србији, уручиће
једнократну новчану помоћ дјеци погинулих бораца Војске Републике Српске, која
живе и школују се у Србији, а право на породичну инвалиднину остварују преко
Представништва Републике Српске у Србији.

  

Средства у  укупном износу од 5.000 USD, које је обезбиједила Канцеларија Задужбине
Студеница из Београда, добиће четрнаесторо студената, тако што ће свако појединачно
примити по 39.107 динара.

  

Задужбину Студеница основали су 1995. године истакнути лидери српске дијаспоре на
челу са Мајклом Ђорђевићем, који је и њен предсједник од оснивања до данас.
Задужбинa носи име чувеног српског манастира, од којег је добила благослов и
специјалну дозволу да користи чувени Студенички крст. Главни циљ Задужбине је да
подржи и унаприједи све напоре, били они индивидуални или институционални, који
воде ка обнављању и стварању бољег система образовања у матици.

  

Студеница је од оснивања до сада стипендирала преко хиљаду и пет стотина младих
свих образовних профила, од којих су многи данас лидери политичког, јавног и
пословног живота Србије, региона и свијета. У том периоду, Задужбина Студеница  је
стипендирала двадесет  генерација студената из Србије. Дугогодишњом сарадњом
Представништва Републике Српске у Србији са Задужбином Студеница, која траје од
2005. године до сада је сто осморо  дјеце погинулих бораца примило укупно 40.500 USD.

  

Осим стипендирања српских студената из Србије, Републике Српске, Црне Горе и
Хрватске, Задужбина је давала стипендије за постдипломске студије у САД. Поред тога,
Задужбина се бави и другим пројектима, као што су  издавање књига, објављивање
литерарних конкурса, помагање студијских путовања,  публиковање научних радова и
доктората, компјутеризација Удружења студената, Удружења композитора Србије и
слично.
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