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STŘEDOŠKOLSKÉ 
NEBO VYSOKOŠKOLSKÉ 
STUDIUM S POMOCÍ
Fond podporuje ty, kteří kvůli touze po vzdělání musejí 
překonávat překážky

Jsou lidi, pro které je učení a studium jen nutným zlem. Najdou se ale i takoví, pro které je 
to téměř nesplnitelná meta. Ne proto, že by neměli dostatečné nadání, život jim ale postavil 
do cesty takové překážky, se kterými si sami nedokážou poradit. Právě takovým v současnosti 
pomáhají nadace a fondy. 

Mezi ně patří i projekt na pomoc vybra-
ným nadaným studentům Výboru dobré 
vůle – Nadace Olgy Havlové. Fond, který 
založily společně VDV a ČSOB. Zaměřuje 
se na studenty, kteří mají svoji vzdělávací 
cestu ztíženou nějakým hendikepem. Mo-
nika Granja z Výboru dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové vzpomíná, že s myšlenkou 
založení Fondu vzdělání přišla na začátku 
devadesátých let Olga Havlová. Velkým 
příkladem jí byl mecenáš Josef Hlávka, 
prezident České Akademie císaře Fran-
tiška Josefa pro vědy, slovesnost a umění 
v Praze z přelomu 19. a 20. století, jehož 
Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky 
Hlávkových“ už více než sto let pomáhá 
studentům z chudých rodin.

ČSOB se do loňského roku podle Aleny 
Králíkové, manažerky pro společenskou 
odpovědnost, v nadačním programu Fond 
vzdělání soustředilo na podporu finanční 
gramotnosti a neziskových organizací, 
které pracují nejen s dětmi, ale i se seniory, 

ženami, které zažily domácí násilí, a dal-
šími ohroženými skupinami. Na podporu 
v této oblasti rozdělovala milion korun. 
Letos je tato částka navýšena na jeden 
a půl milionu korun a téma je rozšířeno 
na celou oblast vzdělávání dětí od 6 do 26 
let. Fond vzdělání byl založen ČSOB a Vý-
borem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové 
v roce 1995. Od začátku realizace projektu 
až do roku 2013 bylo z Fondu vzdělání 
podpořeno 418 studentů a stipendium 
jim bylo vypláceno v trvání 1 až 6 let. Více 
než 440 studentů získalo také jednorázový 
příspěvek. Na studium dětí v obtížných 
životních situacích bylo z Fondu vzdělání 
vynaloženo celkem 23 044 187 Kč.

Fond vzdělání poskytuje stipendia na-
daným dětem se zdravotním postižením 
a dětem z dětských domovů ke studiu 
na středních a vysokých školách v České 
republice. Zpočátku byla pomoc používá-
na zejména na úhradu jednorázových vý-
dajů na nejrůznější rehabilitační a resocia-

lizační pomůcky. „Časem se ukázalo, že to 
nestačí, že je nutné najít cestu, jak pomoci 
nadaným dětem z dětských domovů (zpo-
čátku) a pak i dětem s nějakým hendike-
pem – tělesným, smyslovým či sociálním 
– umožnit přístup ke vzdělání a usnadnit 
plnou integraci,“ říká M. Granja. A tak 
mohou studenti získat stipendium, které 
pak čerpají po celou dobu studia.

V prvních letech byl zájem převážně o sti-
pendia na podporu studia na středních, 
eventuálně na vyšších odborných školách. 
Podle M. Granji to bylo hlavně proto, 
že děti z dětských domovů, kterým byla 
podpora většinově poskytována, si hledaly 
uplatnění podle toho, co viděly okolo 
sebe – zájem byl třeba o obor kuchař. „Ani 
je nenapadlo, že by mohly mít vyšší cíle, 
že by mohly třeba na vysokou školu,“ říká. 
Situace se změnila – v současnosti je téměř 
polovina stipendistů na školách vysokých, 
technických, humanitních i na konzervato-
řích po celé republice. 

PŘÍBĚHY STIPENDISTŮ

Můžu si koupit učebnice
Radovan Laci se narodil v Hradci Králové, 
v podstatě celý život ale prožil v dětském 
domově v České Lípě, kde žije dosud. Tam 
také pochopil význam vzdělání. „Nejen 
že mám širší obzor v různých oborech. 
Mám také možnost dělat to, co oprav-
du chci. Proto mladým lidem vzkazuji: 
studujte, dokud máte možnost. Pokud 
se strachujete, že studium nezvládnete 
a nezkusili jste to, jak můžete vědět, že to 
nepůjde? Na světě je mnoho věcí, kterých 
by se člověk měl bát, ale studium mezi ně 
nepatří,“ říká. 

Na základní škole se prý Radek setkal 
s diskriminací – vzpomíná, že se učitelka 
domnívala, že romský spolužák brzdí 

třídu v rozvoji, a navrhovala jeho přesun 
do zvláštní školy. Možná právě to na něj 
zapůsobilo jako motivace. Uvědomil si, že 
vzdělání představuje vstupenku k lepším 
životním příležitostem. Střední vzdělání 
absolvoval na střední škole zaměřené 
na cestovní ruch a ekonomiku a nyní stu-
duje marketingovou komunikaci na sou-
kromé Vysoké škole finanční a správní. 
S podporou Fondu vzdělání, kterou čerpá 
od roku 2008. 

„Nejhorší pro mě byl výběr vysoké školy. 
Nevěděl jsem přesně, co a kde chci stu-
dovat, věděl jsem ale, že studovat chci,“ 
poznamenává R. Laci. Za pomoci ředitele 
dětského domova, který našel reklamu 
školy v novinách, se na VŠFS přihlásil a byl 
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přijat. „Podpora Fondu je pro mě zásadní. 
Bez ní bych si nemohl dovolit zaplatit růz-
né kurzy ani koupit potřebné učebnice,“ 
vysvětluje. 

Radek také založil platformu Vteřina 
poté, která pomáhá mladým lidem z dět-
ských domovů zorientovat se ve světě 
mimo institucionální péči. A se svou ka-
pelou Mimosféry pořádá kromě koncertů 
také hudební dílny v dětských domovech.

Do budoucna by chtěl Radek především 
dokončit vysokou školu a začít se zdoko-
nalovat v cizích jazycích. S kapelou plánu-
je koncerty, festivaly a benefiční akce pro 
děti z dětských domovů. Zároveň se těší 
na dotočení desky, jejíž pilotní píseň Nebe 
v nás je určená mladým lidem z dětských 
domovů. 

„Schopnost pomáhat chápu jako jistou 
formu nezávislosti. Nebýt jí, nemohl 
bych být aktivní směrem k mladým lidem 
z dětských domovů a dělat to, co mě 
opravdu naplňuje. Musím se přiznat, že 
bez stipendia z Fondu vzdělání by má 
cesta byla daleko obtížnější,“ dodává 
Radek.

Těší se na maturitu
Ivana Votípková se narodila neslyšící. 
I díky péči rodiny ve svých osmnácti letech 
studuje na Gymnáziu Františka Křižíka 
v Plzni. A dosahuje také nadprůměrných 
sportovních výsledků v plážovém volejba-
le. Díky Fondu vzdělání si mohla pořídit 
dokonalejší sluchadlo, vysílačku a platit 
školné na soukromém gymnáziu. „Ma-
turovat jako neslyšící studentka se svými 
spolužáky pro mě strašně moc znamená,“ 
dodává.

Jedinou základní školu, která před lety 
neslyšící školačku přijala, našli rodiče 
v Plzni – Božkově. S texty i vyslovováním 
pak pomáhaly samy učitelky. Nelehké 
bylo i hledání střední školy – na Gym-
náziu Františka Křižíka se však s indivi-
duálním plánem a konzultacemi vyřešil 

i tento problém. S pomocí speciální vysí-
lačky, která při studiu pomáhala, se tak 
Ivana stala na gymnáziu první neslyšící 
studentkou. 

Podle Ivany je jejím největším problémem 
to, že nemá rozvinutou slovní zásobu 
jako její vrstevníci. Někdy se tak stane, že 
situace či texty pochopí jinak, než ve sku-
tečnosti jsou. Na problémy naráží i při 
jednáních na úřadech – stává se, že úřed-
níci sice ví, že jednají s neslyšící, ale přesto 
mluví rychle nebo s hlavou skloněnou 
do papírů, což jí ztěžuje odezírání. Stejné 
je to i v bankách nebo obchodech – tam 
je pomoc rodičů zásadní. V současnosti se 
připravuje na maturitu a vstup do vysoko-
školského života. 

„To, že jsem se dostala mezi slyšící, mohu 
mezi nimi žít a věnovat se svým koníčkům, 
je pro mě největším životním úspěchem,“ 
říká.

Díky mamince a díky Fondu
Eva Vrácovská pochází z Klatov a studuje 
Fakultu potravinářské a biochemické 
technologie v Praze na Vysoké škole 
chemicko-technologické. Stipendium 
z Fondu vzdělání pobírá ze sociálních 
důvodů. 

Od svých čtyř let žije sama s mamin-
kou. Tíživá finanční situace i maminčin 
zdravotní stav jí neumožňovaly učit se 
ve srovnatelných podmínkách, jaké měli 
pro studium její spolužáci. „Můžu jedno-
značně říct, že pokud by nebylo finanční 
pomoci z Fondu vzdělání, musela bych se 
studiem skončit. Peníze, které dostávám, 
používám na základní věci, jako je uby-
tování, jídlo, doprava a školní pomůcky,“ 
dodává Eva.

Po všech útrapách, kterými si s maminkou 
prošly, jí studium otevřelo dveře k lepší 
a jednodušší budoucnosti. Eva k tomu 
doplňuje: „Většina lidí říká, že studium 
trvá dlouho, ale pokud vezmeme v úvahu 
průměrnou délku života, je to jen jeho 
zlomek. Lidi bez vzdělání však rozhodně 
neodsuzuji, všichni mít akademický titul 
nemohou. Kdo by nám potom pekl roh-
líky, stavěl domy a řídil autobusy? Každé 
povolání má přece svá pozitiva. A z vlastní 
zkušenosti vím, že studovat může jen ten, 
kdo skutečně chce a není k tomu nucen.“ 

Za svůj největší životní úspěch považuje 
úspěšné dokončení bakalářského studia 
na VŠCHT v Praze. Za to, jaká je, vděčí 
podle svých slov především výchově ma-
minky, která jí doslova obětovala celý svůj 
život. „Studovat není jen o tom ,chtít‘, ale 
především také o ,moct‘. Tím myslím neje-
nom finanční prostředky, ale i psychickou 
podporu rodiny a okolí.“

l

Podmínky pro získání stipendia
 ● věk do 26 let,

 ● studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR,

 ● studijní průměr do 2,0,

 ● sociální a/nebo zdravotní hendikep,

 ● absolvování úspěšného přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle.

Pro komisi je důležité slyšet příběh uchazeče a jeho motivaci pro studium,“ říká 
M. Granja. Jde o pravděpodobnost, zda bude uchazeč při studiu vytrvalý a úspěš-
ný. To sleduje koordinátorka projektu, která je v kontaktu s každým studentem. 
Doplňuje, že mezi stipendisty byli i takoví, kteří museli odejít ze studia, nebo 
si zvolili jinou školu. „To pak řešíme individuálně,“ poznamenává M. Granja. 
Na dotaz UN doplňuje, že z uchazečů jsou při přijímacím řízení úspěšné zhruba 
tři čtvrtiny. „Podstatné je, aby k pohovoru přišli a aby byl zřejmý skutečný zájem 
o studium, které by si bez podpory Fondu nemohli dovolit, nebo by ho kvůli svému 
hendikepu nezvládli,“ říká.

Nejbližší uzávěrka pro přijímání žádostí o stipendium je 25. srpna 2014.


