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Na čtyřech světadílech studují
naši stipendisté. Budou další?
Duben 2013

Využijte konzultace o studiu v zahraničí

Mnozí studenti závěrečných ročníků středních škol v těchto měsících
přemýšlejí kam dál po maturitě. Ti z nich, kteří hledají ty nejlepší
studijní programy ve svém oboru, zvažují i podání přihlášky na zahraniční univerzitu. Podobně uvažuje řada stávajících studentů na
vysokých školách.
Pro všechny takové máme program SCHOLARSHIP. Naše stipendia
jsou určena jak pro studenty základních univerzitních programů
(undergraduate studies), tak pro pokračující studenty (graduate studies). Desítky studentů každoročně finančně podpoříme na jejich studiích na těch nejlepších světových univerzitách.
Další vybereme z přihlášek, na které čekáme do 15. května.
Navíc všem zájemcům o zahraniční studia, jejich učitelům či rodičům nabízíme konzultace ohledně studia v zahraničí s naší studijní
poradkyní. Přes skype Nadace Zdenka Bakaly, každé pondělí mezi
15 a 17 hodinou.

Bakala Scholar mezi EU a Ruskem

Náš stipendista Matěj Jungwirth studuje druhým rokem na Beloit
College v jižním Wisconsinu. Ve středu 3. dubna měl veřejnou přednášku na The Institute of World Politics ve Washingtonu, D.C., kde
v rámci svého semestrálního studia již dva týdny pobývá na studijní
stáži. Během této doby tu již stihl připravit a prezentovat přednášku
na téma „Česká republika mezi EU a Ruskem“. Matěj k tomu dodal:
„V téměř hodinové prezentaci jsem pokryl tři hlavní témata: závislost
na ruských dodávkách zemního plynu, ruské zájmy na dostavbě JE
Temelín a výsledky posledních prezidentských voleb. Ač problematiku
české zahraniční politiky a energetické bezpečnosti znám jen jako
nadšený amatér, stačilo to k tomu, abych publiku nastínil problémy,
jimž naše zemička čelí. Pro mě samotného to byla nedocenitelná zkušenost procvičit si veřejný přednes a prezentaci.“

Zaostřeno

Loni byla za výrazného přispění manželů Bakalových založena obecně prospěšná společnost Zaostřeno, jejímž posláním je podporovat
principy dobrého vládnutí (good governance), otevřenou a odpovědnou správu věcí veřejných a usilovat o kultivaci politického prostředí.
S cílem vyvolat debatu o rozmanitých problémech souvisejících se
zmíněnými tématy pořádá Zaostřeno kulaté stoly, panelové diskuse
a konference na národní i mezinárodní úrovni. Zve na ně odborníky
i širokou veřejnost. Úspěch zaznamenala třeba březnová návštěva
dvou novinářek z prestižní newyorské investigativní organizace ProPublica. Tři dny se studenty a novináři vedly workshopy o datové
a investigativní žurnalistice.
Za mimořádný přínos při prosazování principu transparentnosti ve
veřejné správě uděluje Zaostřeno každoročně cenu Bílé lilie.
Více na: www.zaostreno.org, www.facebook.com/zaostreno.
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Vzdělání je nejlepší investice

