
 

 

Študenti z Ukrajiny budú môcť na Slovensku študovať aj vďaka 
štipendiám, spúšťajú pre nich nový fond 

Bratislava, 11. máj 2022 - Štipendijný fond Pipi Dlhej Pančuchy podporí ukrajinských 
študentov stredných a vysokých škôl, ktorí pred vojnou utiekli na Slovensko a budú tu 
študovať. Fond pomôže študentom finančne, aj materiálne napríklad darovaním notebooku 
nevyhnutného na štúdium. Pomôcť študentom prostredníctvom fondu môžu organizácie  
a jednotlivci, viac informácií nájdete tu. 

Mladí študenti z Ukrajiny, ktorí utiekli na Slovensko pred vojnou, dostanú pomocnú ruku 
v podobe štipendií. Štipendijný fond Pipi Dlhej Pančuchy funguje už viac ako 20 rokov a za toto 
obdobie pomohol stovkám slovenských žiakov a študentov bez rodičov úspešne doštudovať 
stredné a vysoké školy. Prví pätnásti študenti z Ukrajiny dostali štipendium koncom apríla, ich 
počet sa bude postupne rozrastať.  

„Našim cieľom je pomôcť a podporiť študentov, ktorí k nám prišli po vypuknutí vojny s jednou 
taškou v ruke. Chýba im základná výbava, ako je napríklad notebook, bez ktorého sa dnes už  
nezaobídu ani deti na stredných školách. Sme radi, že vďaka materiálnej a finančnej 
anonymných darcov im vieme tieto základné veci zadovážiť,“ priblížil situáciu Radoslav Dráb, 
manažér pobočky Úsmev ako dar v Košiciach. Práve Úsmev ako dar tieto štipendiá dlhodobo 
udeľuje slovenským študentom a veľmi aktívne sa angažuje v pomoci Ukrajine.  

Pomocnú ruku môže podať každý z nás, jednotlivci, aj organizácie. V prvých týždňoch 
pomáhali najmä samotné školy a univerzity, aby sa študenti vedeli čo najskôr zapojiť  
do školského roku. Samotní študenti môžu o štipendium zažiadať prostredníctvom stránky 
usmev.sk/mojstudent.  

Úsmev ako dar už 31 vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a sprevádza 
náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania, či domy na polceste pre mladých bez 
rodinného zázemia, poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v oblasti voľného času a osobnostného 
rozvoja, sieťuje kompetentných odborníkov a podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem. Plnohodnotné a harmonické detstvo 
v kruhu  rodiny je nezastupiteľnou hodnotou ako pre každé dieťa, tak pre celú spoločnosť. Táto hodnota si zaslúži našu ochranu 
a deti, ktorým ju nemôžu sprostredkovať vlastní rodičia, si zaslúžia našu podporu. Programy spoločnosti Úsmev ako dar vznikli 
a trvajú práve preto, aby podporu deťom a ich rodinám dlhodobo prinášali. 


