1. Lea Hubová
Lea žije v profesionálnej rodine u svoje sestry v Nitre, ktorá ju veľmi podporuje, aby vyštudovala
školu, ktorá ju baví. Už tretí rok navštevuje strednú odbornú školu masmédií v Bratislave, a keďže
cestovanie do školy by bolo náročné a zdĺhavé, momentálne býva na internáte. Lea je veľmi šikovná,
zaoberá sa písaním článkov, rozhlasom a prácou s kamerou. Má vlastnú rozhlasovú reláciu, prispieva
do školského časopisu Genezis, a je tiež členkou Študentskej únie Slovenska, kde sa celoročne
zúčastňuje projektov, ktoré majú za úlohu vzdelávať mladých študentov mimo školských lavíc. Tento
rok by sa rada zúčastnila na koncoročnom výlete do Talianska. Popri škole brigáduje, aby si našetrila
na tento výlet. Peniaze zo štipendia jej poslúžia na poplatok za ubytovanie na internáte a na študijné
materiály.
2. Michala Suchá
Miška už druhý rok študuje na UK na pedagogickej fakulte, odbor učiteľstvo pre predprimárne
vzdelanie. Túto školu si vybrala z dôvodu, že rada pracuje s deťmi. V súčasnosti žije v detskom
domove Valaská. Už od nástupu na vysokú školu sa musela začať starať sama o seba, učí sa
hospodáriť a byť zodpovedná za svoj život. Miška pôsobí ako dobrovoľníčka na regionálnej pobočke
Úsmevu ako dar v Banskej Bystrici. Pomáha na rôznych aktivitách, táboroch a každoročne sa
zúčastňuje Vianočného benefičného koncertu.
3. Jozef Gorecký
Jozef vyrastal v detskom domove Liptovský Hrádok od 4 do 7 rokov spolu s jeho troma súrodencami.
Potom si ho vzali do pestúnskej starostlivosti starí rodičia. Počas prvého ročníka na strednej škole sa
však znova vrátil do detského domova v Liptovskom Mikuláši, žije v ňom dodnes. Jozef študuje
elektoenergetiku v prvom ročníku na Technickej Univerzite v Košiciach. Počas štúdia na základnej a
strednej škole nemal možnosť navštevovať technicky zamerané krúžky, preto medzery vo vzdelaní
musel dobiehať samoštúdiom. Štúdium na Technickej univerzite je náročné na odborné znalosti
a technické vybavenie, a štipendium mu pomôže pri nákupe technického vybavenia či iných školských
potrieb. Jožko je cieľavedomý, komunikatívny, flexibilný a veľmi šikovný, preto verí, že sa mu
v budúcnosti podarí úspešne dokončiť štúdium a bude mu udelený titul Inžinier. „Napredovanie je
vždy len otázkou toho, či sa chce človek ďalej rozvíjať a ja chcem,“ hovorí Jožko.
4. Nikoleta Némethová
Nikolka v súčasnosti žije v Domovskom vzdelávacom centre v Dunajskej Lužnej a je odchovankyňou
detského domova Žitavce. Je študentkou druhého ročníka strednej odbornej školy kaderníctva
a vizážistiky, v odbore kaderníčka. Odbor, ktorý študuje je náročný na finančné prostriedky a Nikolka
si mnohé materiály nedokáže zabezpečiť. Preto štipendium využije na svoj ďalší rozvoj a nákup
materiálu do školy. Je zodpovedná, šikovná a po ukončení strednej školy by rada pokračovala
štúdiom na vysokej škole. Ku štúdiu pristupuje veľmi zodpovedne a verí, že sa jej po skončení školy
podarí nájsť dobré zamestnanie.

