
Boj s chudobou
Fighting with the Poor

24 měsíců
+ 9 měsíců přípravný kurz

V tomto programu se setkáš s mnoha výzvami, cestami, diskusemi a kolektivním životem 24/7. 
Budeš zápasit s problémy naší doby v Africe nebo v Asii. 

Během celého programu budeš hodně měnit svou polohu i to, co budeš dělat.

1. Přípravný kurz (Pre-course)
Místo: Evropa
Délka: 9 měsíců

• získávání financí na studium i cestování
• výběr práce z nabídky One World Institute 

(např. v Dánsku či Norsku)
• zdravotní pojištění budeš mít v zemi, kde 

budeš pracovat

2. Studium (Study Period)
Místo: škola v Norsku
Délka: 6 měsíců

• intenzivní studium, kombinace studia teorie  
a praktických aktivit v týmech

• vyžaduje nepřetržitou spolupráci a úsilí při 
řešení zadaných úkolů

• zdravotní pojištění po dobu studia si zařizuješ 
„na vlastní pěst"

3. Přípravy na cestování (Saving up) 
Místo: Evropa
Délka: 3 měsíce

• získávání financí na studium i cestování
• příprava plánu na cestování a projekt  

v jednotlivých týmech

4. Cestování (Travelling Period)
Místo: Afrika nebo Asie
Délka: 3 měsíce

• budeš stále na cestách a v pohybu, abys 
mohl/a poznat co nejvíce cizích zemí a kultur

• budeš se setkávat s lidmi a navštěvovat jejich 
pracoviště a domovy

• budeš s lidmi sdílet své myšlenky o dnešním 
světě a jeho budoucnosti

• cestovní pojištění Ti zabezpečí One World 
Institute

Program začíná dvakrát ročně, a to vždy 1. března a 1. září. 

5. Projekt (Project Period)
Místo: Afrika nebo Indie
Délka: 6 měsíců

Ve spolupráci s organizací Humama People to People 
(www.humana.org). budeš jako dobrovolník pracovat  
například v:

• pedagogických školách 
• odborných školách pro mladé lidi
• školách a školkách pro děti z ulice
• zdravotnických zařízeních ve vesnických 

oblastech
• kampaních na vysazování stromů
• získávání prostředků na sociální projekty 

prostřednictvím networkingu a prodeje oděvů  
a obuvi v second handu

• prevenci šíření HIV / AIDS 

Během tohoto období máš norské cestovní pojištění 
zajištěno školou.

6. Prezentace pro veřejnost (Bring it to the Public)
Místo: různé lokace po Evropě
Délka: 6 měsíců

• sdílení tvých zkušeností se širokou veřejností
• týmová setkání s prezentacemi doprovázenými 

fotografiemi
• psaní článků, vytváření a Wsdílení videí, 

rozhovory v rádiích, výstavy či přednášky

Na konci programu tě čeká závěrečná 
zkouška, po níž zhodnotíš program, 
díky kterému můžeš významně přispět  
k řešení největších problémů dnešní doby.

Pro více informací nás kontaktuj na info@i-study.cz.


