Szkoły na Końcu Świata w 2021 roku,
czyli ciąg dalszy o tym, jak w czasach światowej pandemii koronowirusa radzą sobie nasi stypendyści w Nepalu.
Dzięki Waszej nieustającej pomocy przetrwaliśmy dziesiąty rok działalności,
realizacja programu stypendialnego trwa nieprzerwanie, a nasi stypendyści zdalnie, w realu, hybrydowo - kontynuowali naukę.:)

I. Rachunek zysków i strat, czyli realizacja programu „Stypendia na
Lepszą Przyszłość” w 2021 roku:
Uczniowie w szkołach średnich: 4
Absolwenci szkół średnich: 2
Studenci szkół wyższych: 3
Uczniowie zmuszeni przerwać naukę: 0
Środki wysłane do Nepalu w ramach funduszu stypendialnego: 32 430,27
PLN
II. KTO? GDZIE? CO NOWEGO?

Nagtso Soring Bumshe, Teen Deray, Kathmandu/Dharamsala
(Instytut Medycyny Tybetańskiej)
Studia licencjackie:

Dolma Gurung – czekamy na jej dyplom
ukończenia sześcioletniego kursu
podstawowego i trzymamy kciuki za dalsze
decyzje.

Ngawang Thupten – mamy nadzieję, że już w czerwcu
dołączy do kolegów na studiach dyplomowych.

Studia dyplomowe

Karma Choesang – przed nim jeszcze
dwa lata studiów magisterskich.

 


Sonam Tsering –kontynuuje studia
magisterskie z medycyny tybetańskiej
oraz (ku naszej wielkiej radości) w
grudniu minionego roku zdał maturę w
collage’u ogólnokształcącym Siddharatha
Vanasthali.

Szkoła Tybetańskiego Malarstwa Sakralnego przy klasztorze
Senchen Baudha w Kathmandu

Wangyal Gurung rysować musi. Nawet w czasie
pandemii. Jesienią rozpoczął kurs malarstwa
współczesnego.

Trinity International SS&Collage, Katmandu

Tsering Penpa – z nami od 2014.
Kontynuuje studia licencjackie na
kierunku „Zarządzanie i administracja”.

Higher Secondary School, Pokara.
Ngawang Gyatso i Tenzin Yeshi
Gurung – to sukces podwójny.
Obydwoje ukończyli szkołę średnią w
Pokarze i właśnie rozpoczynają studia
licencjackie z Zarządzania i turystki na
Global Collage w Kathmandu.

III. Inne osiągnięcia:
Ngawang Gyatso zdobył I miejsce w konkursie na esej ogłoszonym przez
ambasadę amerykańską w Nepalu.
Tytuł eseju: „Co dla mnie oznacza demokracja”
Wielkie gratulacje!
Przy okazji zachęcamy ambasadę amerykańską w Polsce do ogłoszenia podobnego konkursu:)

IV. Sprawozdania finansowe fundacji:
Publikujemy na naszej stronie internetowej, na facebookowym profilu oraz na
rządowej stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności https://
sprawozdaniaopp.niw.gov.pl .

Wszystkim Sponsorom programu stypendialnego oraz
Przyjaciołom Fundacji niezmiennie należą się wielkie
podziękowania.
Tashi delek ! Dobrego roku
Zarząd Fundacji

