
Program Edukacja

System nauki w Indiach. Na podstawie porozumienia pomiędzy Tybetańskim Rządem 
Emigracyjnym pod przewodnictwem Jego Świątobliwości XIV Dalajlamy a Rządem Indii, dzieci uchodź-
ców tybetańskich w Indiach mają prawo do bezpłatnej nauki w zakresie szkoły podstawowej i gimna-
zjum (12 klas). Opracowano  specjalny program nauczania dla Centralnych Szkół Tybetańskich (Central 
School for Tibetans) obejmujący, poza standardowym zakresem nauczania, przedmioty związane z kul-
turą tybetańską. Dzieci uczą się języka tybetańskiego oraz hindi, ale podstawowym językiem wykłado-
wym jest angielski. 
Central School for Tibetans w Dolanji ma obecnie akredytację do 10 klasy. Aby ukończyć 2 ostatnie klasy, 
wychowankowie muszą przenosić się do szkoły i internatu w mieście Solan. Trwają starania o uzyskanie 
pełnej akredytacji na 12 klas. Po ukończeniu 12 klasy uczeń może rozpocząć naukę w college’u (najczęś-
ciej jest to szkoła średnia o profilu zawodowym), bądź rozpocząć studia wyższe. 
Nauka w college’ach i studia w Indiach są płatne. Szczególnie drogie kierunki, takie jak medycyna, infor-
matyka, prawo, ekonomia, administracja państwowa, biotechnologia, są praktycznie nieosiągalne dla 
wychowanków BCH, gdyż sierocińca nie stać na bardzo wysokie opłaty.

Głównym celem Programu Edukacja jest możliwość zapewnienia każdemu wychowankowi 
BCH uzyskania wykształcenia zgodnego z jego zainteresowaniami, zdolnościami i ambicjami. 
Można wyróżnić 3 podstawowe elementy Programu Edukacja:
1. aktywizacja Rodziców Serca do kontynuowania sponsorowania swoich podopiecznych kiedy 
rozpoczynają oni naukę poza ośrodkiem w Dolanji, co jest związane z wyższymi kosztami
2. zachęcanie Rodziców Serca, których podopieczni są jeszcze w szkole podstawowej, do gromadzenia 
środków na ich późniejszą naukę w postaci celowego funduszu „Na studia dla...”
3. gromadzenie środków i prowadzenie Funduszu Stypendialnego dla wsparcia podopiecznych 
Rodziców Serca, których nie stać na wpłacanie wyższych kwot, oraz umożliwienie podejmowania studiów 
na wybranych kierunkach przez najzdolniejszych wychowanków BCH 

Rodzice Serca wychowanków kończących naukę w Dol-
anji i uczących się w college’ach wpłacają równowartość 75 USD 
miesięcznie na 1 podopiecznego.  Pieniądze te przeznaczone są na 
utrzymanie ucznia, a przede wszystkim na opłacenie akademika, 
przejazdów oraz wszelkich opłat związanych z nauką poza miejs-
cem zamieszkania, w tym koszty czesnego. Średni koszt utrzyma-
nia ucznia szkoły średniej w Indiach wynosi 110 USD miesięcznie. 
Opłata za studia jest uzależniona od kierunku studiów i uczelni 
– np. studia pielęgniarskie kosztują ok. 2000 USD na rok. W przy-
padku niektórych kierunków mogą to być znacznie wyższe kwoty, 
dlatego też w ramach Programu Edukacja Fundacja Nyatri prow-
adzi Fundusz Stypendialny, w którym gromadzi środki na wspar-
cie najzdolniejszych wychowanków BCH. 

Pierwszy Etap Programu Edukacyjnego 2006-2007 
W 2006 roku Fundacji Nyatri zaprosiła na studia do Polski dwoje wychowanków BCH. 

Phuntsok Wangmo zdała egzaminy wstępne na Wydział 
Marketingu i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu 
w Nowym Sączu, partnerskiej uczelnii National-Louis 
University z Chicago. Otrzymała stypendium, dzięki 
któremu nie musiała samodzielnie pokrywać kosztów 
czesnego oraz bezpłatne miejsce w domu studenckim. 
Ze zgromadzonych środków Fundacja Nyatri przyznała 
jej skromne stypendium socjalne, umożliwiające utrzy-
manie się w Nowym Sączu. Po roku intensywnych i bard-
zo owocnych studiów, Phuntsok Wangmo otrzymała 
stypendium na dalszą naukę od National-Louis Univer-
sity i od października 2007 kontynuuje naukę w Stan-
ach Zjednoczonych. 
Phuntsok Dhargyal otrzymał roczne stypendium na 
Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
został zwolniony z kosztów czesnego oraz przyznano mu bezpłatne miejsce w domu studenckim. 
Otrzymał także stypendium socjalne od Uniwersytetu do maja 2007 oraz od Fundacji Nyatri do września 
2007, dzięki czemu był w stanie utrzymać się w Warszawie. Phuntsok Dhargyal postanowił spożytkować 
wiedzę zdobytą w Polsce i od października 2007 kontynuuje  studia w Indiach. 

Dowiedz się więcej o Fundacji Nyatri     
www.nyatri.org

13 licealistów i studentów jest już objętych Programem  
Edukacja. 17 czeka na pomoc. 

Od 2010 roku kolejnych 30 wychowanków BCH będzie 
potrzebować wsparcia. 


