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Nebojte se a přihlaste se!
Nadace Zdeňka Bakaly už čtvrtým rokem vyhlašuje svůj program 
SCHOLARSHIP, v rámci něhož poskytuje stipendia na prestižní uni-
verzity a zajišťuje úhradu podstatné části nákladů se studiem sou-
visejících. Takto díky nám mohlo v uplynulých letech na své vysněné 
univerzity po celém světě vyjet už 60 studentů. Náš cíl je pomoci 
nadaným studentům, podpořit jejich talent a úsilí. Jsme tu pro všech-
ny středoškoláky a vysokoškoláky z celé ČR. Předsedkyně správní 
rady a hodnotící komise Nadace Zdeňka Bakaly Michaela Maláčová 
vzkazuje: „Vzdělání je nejlepší investice. Pokud chcete ve svém oboru 
dosáhnout maximum a máte na to studovat na těch nejlepších ško-
lách, jsme připraveni vám pomoci. Nejen jednorázově, ale po celou 
dobu vašeho studia. Nebojte se a přihlaste se do našeho nadačního 
programu.“ Uzávěrka přihlášek je 15. května 2013.

Náš stipendista o duševním zdraví
Petr Winkler (Bakala Scholar 2012) pracuje jako sociolog duševního 
zdraví v Psychiatrickém centru Praha (PCP) a PhD chce absolvovat na 
některé z předních univerzit ve Velké Británii. Zúčastnil se 18. ledna 
schůzky se zástupci Strategické projektové kanceláře Ministerstva 
zdravotnictví, která odpovídá za Reformu psychiatrické péče v ČR. 
„Potřeba reformy pramení z neutěšeného stavu systému péče, který 
svojí povahou spadá spíše do 19. století, kdy byli duševně nemocní 
zavíráni ve velkých ústavech a vytlačováni na okraj společnosti. To 
neodpovídá standartu vyspělých demokratických zemí a je to drahé. 
K reformě je ČR pobízena nejen zevnitř, od entusiastických profesio-
nálů, duševně nemocných a jejich rodin, ale také zvenčí institucemi 
jako Světová zdravotnická organizace (WHO), která vyvíjí nátlak na 
snížení počtu lůžek v psychiatrických léčebnách napříč Evropou. Cí-
lem reformy psychiatrické péče v ČR by mělo být optimalizovat efek-
tivitu systému péče tak, aby se prováděly ty intervence, programy         
a služby, které znamenají největší přínos pro pacienty a jejich rodiny 
a zároveň nejmenší zátěž pro daňové poplatníky.“

Leden 2013

Bakala Scholars na Pražském hradě
První setkání našich stipendistů proběhlo 3. ledna v Lobkovickém 
paláci na Pražském hradě. Celé odpoledne s námi diskutovali, jak 
efektivněji spolupracovat s Nadací Zdeňka Bakaly, jak dostat užiteč-
nou informaci o programu SCHOLARSHIP, tedy skvělé šanci pro další 
české studenty usilující o studium v zahraničí, mezi studenty a jejich 
učitele a v mezičase si vyměňovali zkušenosti se studiem na různých 
univerzitách po celém světě. Přišlo 34 z celkem 60 našich stipen-
distů. Diskusi řídil Pepper de Callier, kouč vrcholových manažerů a 
člen správní rady a hodnotící komise Nadace Zdeňka Bakaly. Bakala 
Scholars si nyní zvolí svého prezidenta či prezidentku.
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