Nadace Open Society Fund Praha
Nadace Open Society Fund Praha rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie. Má více než 20 let
zkušeností a patří mezi pět největších nadací v České republice. Financuje a sama realizuje jak projekty,
které usilují o systémové změny na celostátní úrovni, tak projekty, které přispívají k řešení konkrétních
lokálních situací. Podporuje aktivní občany, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i své zemi.
Mezi klíčová témata, na která se Nadace Open Society Fund Praha zaměřuje, patří rozvoj efektivní a
transparentní veřejné správy prostřednictvím Fondu Otakara Motejla, vzdělávání dětí a mladých lidí,
rovné příležitosti žen a mužů a aktivní role České republiky v Evropské unii.
Stipendia pro středoškolské studenty a studentky
Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje každoročně na podzim výběrové řízení pro studenty a
studentky středních škol k získání stipendia na studium na soukromých středních školách ve Velké
Británii a v USA.

Nabízené programy:
ASSIST program
nabízí roční stipendium na soukromých středních školách v USA.
O stipendium se mohou ucházet studenti, kteří splňují následující podmínky:
Cílová skupina
Účel
Věková hranice
Doba trvání
Termíny pro podávání žádostí
Výše stipendia

1. nebo 2. ročník střední školy (v případě víceletých gymnázií
tomu odpovídající ročník)
získat stipendijní pobyt na soukromé škole v USA
15 - 17,5
1 rok
konec listopadu
40 -45 000 amerických dolarů

Zahraniční školy, které jsou členy asociace ASSIST, poskytují stipendium pokrývající náklady na školné,
ubytování a stravování. Toto stipendium představuje částku až do výše. Informací o organizaci ASSIST a
jejích členských školách je k dispozici na http://www.assist-inc.org/

ASSIST program- částečné stipendium

nabízí částečné roční stipendium na soukromých středních školách v USA.

Cílová skupina
Účel
Věková hranice
Doba trvání
Termíny pro podávání žádostí
Výše stipendia

Pro studenty, kteří neuspěli v plném ASSIST programu (bod 1)
získat stipendijní pobyt na soukromé škole v USA
15 - 17,5
1 rok
konec listopadu
od 25% - 75% z požadovaného školného

ASSIST k této možnosti přihlédne až po té, co budou kapacitně vyčerpána místa na plná stipendia. Pro
uchazeče platí stejné podmínky jako v bodě 1.

Davis International Scholars
Cílová skupina

student 1. nebo 2. ročník střední školy (v případě víceletých
gymnázií tomu odpovídající ročník)

Účel

získat stipendijní pobyt na soukromé škole v USA nebo Velké
Británii
15 - 17,5

Věková hranice
Doba trvání
Termíny pro podávání žádostí
Výše stipendia

2 – 3 roky
konec listopadu
40 -45 000 amerických dolarů na rok

Studium je ukončeno závěrečnou maturitní zkouškou. Pokud student bude pokračovat ve studium na
americké univerzitě, má možnost získat po dobu dalších pěti let každoročně podporu ve výši 20 000
dolarů.

HMC program
nabízí roční stipendium na nezávislých školách ve Velké Británii.
Cílová skupina
Účel
Věková hranice
Doba trvání

student 1. nebo 2. ročník střední školy (v případě víceletých
gymnázií tomu odpovídající ročník)
získat stipendijní pobyt na soukromé škole ve Velké Británii
15 - 17,5
1 rok

Termíny pro podávání žádostí
Výše stipendia

konec listopadu
30 -35 000 liber

O pobyt v rámci HMC a získání plného stipendia se mohou ucházet pouze studenti z rodin, jejichž
předpokládaný kumulovaný roční hrubý příjem nepřekročí 25 000 britských liber.

Redukované školné:
Cílová skupina
Účel
Věková hranice
Doba trvání
Termíny pro podávání žádostí
Výše stipendia

student 1. nebo 2. ročník střední školy (v případě víceletých
gymnázií tomu odpovídající ročník)
získat stipendijní pobyt na soukromé škole ve Velké Británii
15 - 17,5
konec listopadu
1 rok
podle nabídky přijímací školy

O redukované školné se mohou ucházet studenti, kteří splňují výše uvedená kritéria pro HMC, mají zájem
studovat na soukromé škole ve Velké Británii, ale nesplňují kritérium hrubého ročního příjmu rodičů (viz
program HMC). Studenti, kteří na základě pohovorů získají doporučení HMC, se budou moci ucházet o
snížení školného na některé ze škol, které jsou členy HMC. Výše školného je zcela v kompetenci
jednotlivých škol a student, pokud se pro tuto variantu rozhodne, bude stipendistou přímo školy, nikoliv
HMC.
Další informace včetně potřebných formulářů ke stažení k dispozici na www.osf.cz

Kontaktní údaje:
Nadace Open Society Fund Praha
Hradecká 18, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 540 979
e-mail: osf@osf.cz

