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měsíce zbývají do vyhlášení
dalšího ročníku
SCHOLARSHIP programu
Naši stipendisté pomáhají
Školní rok se rozběhl a studenti, kteří studují na zahraničních univerzitách s naší finanční podporou, se věnují i bohulibé činnosti. Třeba
na oxfordských kolejích se každý týden pořádá několik slavnostních
večeří. Studenti si je zaplatí, ustrojí se do šatů či smokingu a vychutnají si tříchodové menu s vínem.
Na co přišla Sara Poláková (na fotografii)?: „Zatímco my si vychutnáváme čerstvého lososa či kachnu, hned před branami koleje jsou
lidé, co nemají co jist. Proto jsem zorganizovala, že charitativní večeře na Halloween bude stát o 2 libry více. Na večeři přišlo skoro 200
lidi, 400 liber tedy putuje na místní charitu pro lidi bez domova. Jako
Presidentka koleje jsem zavedla, že takovéto večeře budou každý trimestr dvakrát a pokaždé se nominuje jiná charita.
Patrik Procházka je na Lynn University, která je mezi americkými univerzitami na 4. místě v podílu mezinárodních studentů. Mnozí
z nich se účastnili jako dobrovolníci v organizování prezidentských
debat. Pro Patrika to byla jedinečná zkušenost: „Vždy jsem se zajímal
o politiku jako o důležitou součást našeho života. Věřím, že nabyté
zkušenosti se mi budou hodit – zamýšlím vytvořit mezinárodní nadaci
pomáhající lidem překonat překážky a znevýhodnění v jejich životě.“
Kromě prezidentských voleb USA žily i hurikánem Sandy.
Na newyorské Columbia University máme stipendistku Terezii Taubelovou: „V mrakodrapech na jižním Manhattanu zůstali bez elektřiny uvězněni staří či nemocní, kteří nebyli schopni bez výtahu zdolat
dvacet či třicet pater, bez jídla, pitné vody, často bez léků. Na místě
fungovalo několik dobrovolnických organizací, které zajišťovaly nejnutnější pomoc – zabezpečily sběrná místa, kam mohli lidé donést
potraviny, balenou vodu, baterie, deky, a organizovaly dobrovolníky.
Mazali jsme sendviče a připravovali balíčky zásob, další je pak roznášeli lidem, kteří se nemohli dostat ze svých domovů. O víkendu jsme
pak se spolužáky vyrazili do Rockaway Beach v Queens. Jedná se o
výběžek přímo do Atlantického oceánu, místo, které bylo hurikánem
postiženo snad nejhůře. Jediný dům nezůstal ušetřen, až do jednoho
jsou všechny zaplaveny. Několik bloků domů zcela lehlo popelem. V
místním kostele jsme od vojáků nafasovali lopaty a vydali se dům od
domu ptát, s čím potřebují pomoct... Týden po hurikánu se navíc ještě znatelně ochladilo, což veškeré odklízecí práce ještě zkomplikuje.
Bude trvat ještě řadu měsíců, než se život vrátí do normálních kolejí.“

Jezdíme po školách a radíme

Další ročník SCHOLARSHIP program, díky kterému může studovat
na prestižních univerzitách už 60 studentů, vyhlásíme v lednu 2013.
Zájemci budou mít čas na sestavení přihlášky, napsání eseje a sehnání doporučení pedagoga až do května 2013. Už teď organizujeme
ve spolupráci s ELAI na středních školách po celé ČR semináře pro
studenty s cílem povbudit je a poradit jim v jejich úvahách o studiu v zahraničí. Jeden z našich lektorů Lukáš Sedláček (vystudoval
Cambridge) říká: „Nebojte se ucházet o studium na těch nejlepších
univerzitách, šance jsou větší, než si myslíte, chce to hlavně odvahu
a nezbytnou míru píle“. Studenty nejvíce zajímá jaké známky musí
mít, aby se na takové univerzity mohli hlásit, a možnosti financování
studia. A to jim nabízíme i v Nadaci Zdeňka Bakaly.
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