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„Největší radost mám,
když vidím, jak z jedenáctileté
ustrašené dívky, která má
za sebou nesnadné dětství,
vyroste na gymnáziu
sebevědomá slečna se zralou
představou o svém životě.“
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Renáta Kellnerová
předsedkyně správní rady nadace

Představení nadace

Kdyby byla Nadace The Kellner Family Foundation založena v době,
kdy místo log byly erby, měla by v něm pravděpodobně napsáno
POMOC A VZDĚLÁNÍ. Přesně to jsou totiž cíle, které si manželé Kellnerovi
vytkli, když ji v roce 2009 zakládali. Jejich filozofie vychází z poznání,
že vzdělaný člověk je prospěšný nejen sám sobě, ale celé společnosti.
Ke stěžejním nyní patří čtyři projekty Nadace The Kellner Family
Foundation. Projekt stipendií pro studenty gymnázia Open Gate;
dále projekt Univerzity, jehož cílem je pomáhat českým studentům
zúročit nabyté vědomosti a dovednosti na některé z prestižních světových
i českých univerzit; a projekt Pomáháme školám k úspěchu, zaměřený
na druhý pilíř vzdělávání – učitele. Podpoře práce nadějných vědeckých
pracovníků se věnuje projekt Science.
Za dobu své existence už nadace vynaložila značné prostředky,
aby pomohla stovkám dětí a mladých lidí, jejichž cesta ke vzdělání
by byla jinak obtížná. Nadace podporuje také české vědce a vědecké
týmy. Smysluplná pomoc v pravý čas a na pravém místě je náročný cíl,
avšak nadaci se ho daří dlouhodobě plnit.
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Aktivity manželů Kellnerových v oblasti podpory vzdělávání nadaných
dětí a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí mají kořeny
už v roce 2002, kdy společně založili Nadaci Educa s cílem podporovat
studenty na kolejním gymnáziu Open Gate. Posléze nadace rozšířila své
zaměření i na podporu studentů na českých a zahraničních vysokých
školách a univerzitách. V roce 2011 se Nadace Educa sloučila s rodinnou
nadací Renáty a Petra Kellnerových The Kellner Family Foundation,
která převzala všechny její dosavadní projekty.
Podpora vzdělání je sice hlavní činností Nadace The Kellner Family
Foundation, avšak ne jedinou. Svou pomoc věnovala také na obnovu
filantropických tradic nebo kulturního dědictví v České republice.

Projekty Nadace
The Kellner Family Foundation

Škola základ života
aneb projekt Open Gate

Gaudeamus igitur…
aneb projekt Univerzity

Studovat na kvalitní střední škole – leckomu se to v dnešní době může
jevit jako samozřejmá součást života. Ale stále jsou mladí lidé, kteří
pocházejí z takových poměrů, že studium na střední škole, natož kvalitní,
je pro ně nesplnitelným snem či nedosažitelnou metou. Jsou například
z dětských domovů, pocházejí z neutěšených sociálních poměrů,
neúplných rodin, případně dalších prostředí, která vzdělání nepřejí.

Studium na prestižní domácí, ale zejména zahraniční univerzitě je
věc velice jasných osobních preferencí, pozitivní ctižádosti, ale také
finančních možností. Některé zahraniční vysoké školy dávají mladým
lidem možnosti, které výrazně zvyšují jejich konkurenceschopnost
na trhu práce. Zároveň jsou však kvůli vysokým nákladům dosažitelné
malé části českých studentů. Jedním z možných řešení je stipendium.

Cílem Open Gate je pomáhat studijně nadaným dětem a mladým lidem,
aby se pro ně studium na střední škole stalo splněným snem. Podpora
těch, kteří čelí nepřízni osudu a rozhodli se, že si svými mimořádnými
schopnostmi a pílí kvalitní středoškolské vzdělání doslova vyvzdorují,
to je záměr Nadace The Kellner Family Foundation v projektu
Open Gate. Od roku 2005, kdy začalo gymnázium fungovat, nadace
finančně podporuje zhruba dvě třetiny jeho studentů. Podmínkou je
úspěšné složení přijímacích zkoušek.

Právě to je možné získat od Nadace The Kellner Family Foundation
v rámci projektu Univerzity. Uchazeč musí kromě potřebnosti takové
podpory prokázat, že dosavadní studijní výsledky odpovídají jeho ambici
studovat na vybrané univerzitě a že zvládne nelehké studium často
v odlišných kulturních podmínkách a daleko od domova.

Styl studia na této škole je zaměřen tak, aby se z dětí, které neměly
na počátku své cesty za vzděláním právě srovnatelné startovní pozice,
stali vzdělaní, samostatní, sebevědomí dospělí lidé, kteří poznají cenu
svého vzdělání, budou si ho vážit u sebe i druhých a budou ho neustále
prohlubovat. Vyrostou v osobnosti, které mají svému okolí co nabídnout.
Open Gate, jak název školy napovídá, je škola otevřená každému,
kdo hodlá vynaložit skutečné a férové úsilí, aby se právě takovým
člověkem stal, a to bez ohledu na prostředí, v němž vyrůstal.
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Nadace podporuje české studenty nejen na obecně známých prestižních
univerzitách ve Velké Británii či Spojených státech, ale také na školách
v Itálii, Německu, Francii, či dokonce v Hongkongu.
Finanční podporu z projektu Univerzity již získaly desítky studentů,
kteří si tak plní svůj sen o špičkovém vzdělání, jež se stane pevným
bodem jejich budoucího života.

Aby Jan Ámos nebyl sám…
aneb projekt Pomáháme školám k úspěchu

Vysoká škola je jen začátek…
aneb projekt Science

Kvalitní vzdělávání vždy stojí minimálně na dvou pilířích. Jeden tvoří žáci
nebo studenti, kteří chtějí něco dokázat, druhý pak učitelé. Jsou to právě
učitelé, kteří ovlivňují vztah ke vzdělávání u dětí už v mladším školním
věku a tento vliv neklesá ani když děti postupně procházejí vzdělávacím
systémem.

Získání kvalitního vysokoškolského vzdělání je teprve začátek dlouhé cesty
za jeho zúročením. Projekt Science chce ty, kdo se o to snaží, na jejich
cestě co nejúčelněji podpořit. Zaměřuje se na oblast výzkumu vzniku
a léčby nádorových onemocnění a podporu poskytuje ve třech formách.

Vědomi si tohoto faktu, rozhodli se představitelé Nadace The Kellner
Family Foundation podpořit učitele a ředitele veřejných základních škol,
a to v projektu Pomáháme školám k úspěchu. Jeho cílem je vytvořit jim
takové podmínky v oblasti sebevzdělávání, že budou schopni rozpoznat
individuální potřeby žáků, budou je podporovat vhodnou formou výuky,
a pomohou svým žákům dosahovat co nejlepších výsledků.
Nadace postupně vybírá základní školy v každém kraji. V základních
školách zapojených do projektu vzdělává i finančně motivuje učitele,
představuje jim nové moderní učební postupy a také dostává do tříd
asistenty učitele a pedagogické konzultanty, kteří velkou měrou
přispívají k pohodě ve třídě a lepším studijním výsledkům dětí. Od roku
2011 se do projektu zapojily první čtyři školy a postupně se přidají další.
Vznikne tak síť 14 českých základních škol s podporovanou kvalitou
výuky. Jejich zkušenosti a poznatky budou přístupné i dalším školám.
V rámci tohoto projektu podporuje nadace také zrod takzvaných
map učebního pokroku, a to pro dvě oblasti – čtenářství a matematiku.
Tyto mapy pomohou žákům, učitelům, ale i rodičům. Vytvářejí společné
vodítko, které ukáže, co a jak se má dítě naučit, a jak lze sledovat
a vyhodnocovat jeho pokrok. Cílem je, aby každý žák postupoval
při výuce vpřed maximálním možným tempem, protože pak se rychleji
vzdělává i celá třída.

Principal Investigator Award podporuje vědce, kteří se podílejí
na výzkumu nádorových onemocnění, experimentálních či klinických
projektech a prohlubují tak znalosti o nádorových onemocněních.
Podpora se může týkat i projektů, kde se takto získané poznatky
aplikují v klinické praxi a tím prohlubují znalosti o možnostech léčení
těchto onemocnění.
Vědci získávají tří až pětileté granty. Nadace tak dává příležitost
talentovaným a úspěšným vědcům i vědeckým týmům pracovat
v České republice ve velmi kvalitních podmínkách.
Clinical Fellowship obrací svou podporu k absolventům lékařského
oboru, kteří se chtějí podílet na léčbě nádorových onemocnění. Díky
projektu Science mohou získat grant na úhradu nákladů postgraduálního
studijního pobytu na špičkových univerzitách, kde se zabývají výzkumem
či léčením nádorových onemocnění. Cílem je, aby měli v budoucnu
možnost věnovat se léčbě onemocnění, případně aby byli dokonce
schopni svých samostatných výzkumných aktivit v této oblasti.
Ph.D. Fellowship je obdobný program, jen se zaměřuje na postgraduální
studenty, případně čerstvé absolventy doktorského studia. Absolventi
tohoto programu by měli být schopni vést týmy na odborných
pracovištích v České republice.
V případě Clinical Fellowship a Ph.D. Fellowship mohou žadatelé získat
prostředky na odbornou stáž v zahraniční až na tři roky.
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Praktické tipy pro žadatele
o sociální stipendium na gymnáziu
Open Gate
O nadační příspěvek ve formě částečné nebo plné úhrady školného
mohou správní radu nadace žádat studenti současně s podáním
přihlášky ke studiu na osmileté gymnázium Open Gate, a to ti,
kteří nastupují do primy a rovněž studenti vyšších ročníků, kteří
přestupují z jiného gymnázia.
Nadační příspěvek může být ve formě částečné nebo plné úhrady
školného na gymnáziu. Plná úhrada zcela pokryje roční školné a zahrnuje
veškeré výdaje spojené se studiem, včetně učebnic a učebních
pomůcek, ubytování, stravování, školních uniforem, aktivit pro volný čas,
zdravotní a psychologické péče, praní prádla, využití knihovny a přístupu
na internet, školního krytého bazénu, tělocvičny a sportovišť, lyžařského
výcviku, výměnných studijních pobytů a výletů v tuzemsku i zahraničí.
Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku je ke stažení na webu nadace
www.kellnerfoundation.cz/opengate nebo je možné požádat o její zaslání
pracovníky nadace (viz kontaktní informace). Rodiče, pěstouni, poručníci
nebo opatrovníci dítěte zasílají řádně vyplněnou žádost o poskytnutí
nadačního příspěvku, souhlas se zpracováním osobních údajů a další
požadované informace poštou na adresu nadace.
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Praktické tipy pro žadatele o grant
z projektu Univerzity

Žádost o grant předkládají uchazeči správní radě
nadace vždy do konce května každého roku. Formulář
žádosti je zájemcům k dispozici na webu nadace v části
věnované projektu Univerzity/Podmínky získání grantu
(www.kellnerfoundation.cz/univerzity).
Z tohoto projektu získávají finanční podporu mimořádně
talentovaní mladí lidé ze sociálně znevýhodněného
prostředí, studující na českých i zahraničních univerzitách
a vysokých školách.
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Písemná žádost o nadační příspěvek by měla
obsahovat následující
— vyplnění formuláře na webu nadace www.kellnerfoundation.cz/univerzity:
Podmínky získání grantu – elektronický formulář
— umístění vybrané univerzity v celosvětovém či evropském žebříčku
a důvody výběru této univerzity;
— finanční rozvahu, včetně předpokládané spoluúčasti rodiny,
případně dalších subjektů;
— neformální foto;
— pokud se zájemce uchází o další stipendia nebo již nějaké získal,
uvede jejich přehled;
— potvrzení o současném studiu a akademické výsledky za poslední
čtyři roky, případně výpočet GPA;
— přehled cizích jazyků, které uchazeč ovládá, kopie dokladů
o jazykových zkouškách;
— esej na téma Moje zájmy a plány do budoucna v anglickém
a českém jazyce o rozsahu max. 1 000 slov;
— doporučení člena pedagogického sboru nebo osoby, která se výrazně
podílí na akademickém či uměleckém rozvoji uchazeče;
— zvláštní studijní nebo umělecká ocenění a výsledky, např. umístění
ve významných národních a mezinárodních soutěžích;
— současné složení rodiny a informace o rodinných příslušnících;
— doklad o finanční situaci rodiny vždy za ukončený rok: potvrzení
od zaměstnavatele o výši příjmů, daňové přiznání, pobírané
sociální dávky apod.

Kontaktní informace
Nadace The Kellner Family Foundation
Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
E: info@kellnerfoundation.cz
T: +420 224 174 462
www.kellnerfoundation.cz

