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O programe

V prvom rade Ti chcem zagratulovať, ak čítaš tento
dokument, zrejme si bol vybratý na GSP a čaká ťa
nezabudnuteľný zážitok.

Ako som naznačila úvodným obrázkom neočakávaj
očakávateľné. Afrika je výnimočná, hlavne obyvatelia a ich
štýl. Hlavné pravidlo je, že sa nikdy nič neudeje tak, ako sa
predpokladá alebo začne kedy má. Tento dokument som
vytvorila na základe môjho subjektívneho pohľadu, takže
možno budeš niektoré veci vnímať úplne inak.

Program sa prevažne zo 70% skladal z vyučovania o
leadershipe, ktoré prebiehalo v campuse, kde sme trávili
väčšinu času. Tiež sme cestovali a pracovali na projektoch pre
miestne organizácie.
Najväčšou výhodou GSP je, že spoznáš ľudí z rôznych kútov 
sveta s odlišnou kultúrou, myslením a správaním.
Na programe nás bolo okolo 40 účastníkov z rôznych krajín 
sveta, hlavne z Afriky a USA. Rozdelený sme boli do „rodín“ 
(skupín) po 6-7 ľudí  a mali sme prideleného „otca“ alebo 
„mamu“ ktorý/á sa o teba starala. 

Mňa program veľmi obohatil a dúfam, že sa ti bude páčiť a 
zažiješ nezabudnuteľný pobyt.



Počas programu mi prekážal
hlavne time management. Raz
sme prišli na miesto o dve
hodiny skôr, inokedy sme o
dve hodiny zmeškali
rezerváciu. Dopredu sme
nedostali žiaden presný
program, podľa ktorého by
sme sa mohli riadiť, a tak sme
si často museli odkazovať, čo
sa bude robiť, kam máme ísť a
kedy tam máme byť. Taktiež
bol program náročný na
sústredenie, niekedy sme mali
celé dni vyučovanie, čo
znamenalo sedieť hodiny v
triedach. Napriek takémuto
organizačnému chaosu sme si
projekt veľmi užili.

Počas cesty sme prestupovali
v Dubaji, leteli sme
spoločnosťou Emirates, čo
veľmi odporúčam, pretože
náš let vďaka službám ubehol
veľmi rýchlo a komfortne.
Na letisku v Johannesburgu
nás už čakali organizátori,
ktorí nás odviezli do
campusu. Prvé zoznamovacie
dni prebehli veľmi zážitkovo a
rýchlo. Ani si nepamätám,
ako a už sme mali pred sebou
štvrtý deň. Program bol počas
troch týždňov veľmi nabitý,
hlavne prvý týždeň, keď sme
mali veľa teambuildingových
aktivít.

Nočný Johannesburg



Campus

Campus je veľmi útulný a moderný na pomery, ktoré sú 
vonku.  Skladá sa z niekoľkých častí, ako napríklad jedáleň, 
ubytovacia časť, práčovňa, triedy, ihrisko...V campuse je 
tiež pitná voda. 

Campus je pod
neustálim
dohľadom
ochrankárov,
nemusíš sa ničoho
báť, ja som mala
pocit úplného
bezpečia. V Afrike
je bežné postaviť
okolo každej
budovy troj
metrový plot
zokončený
elektrickými
drôtmi pod
napätím. 
V izbách sme boli

po dvoch alebo
sami. Rozdelený
na chlapcov a
dievčatá.

Vyučovanie prebiehalo prevažne formou  skupinovej 
práce na projektoch. Ćasto sme potrebovali počítač, takže 
ten si určite zober so sebou. 
Všetky potrebné informácie čo si zobrať nájdeš medzi 

FAQs na stránke ALA /GSP.  



Deti zo SowetoKúltúrne rozdiely neboli 
problém a mali sme sa radi

Miestna delikatesa Kultúrna dedina Lesedi so 
sprievodcom

Poznajú aj naše pampúšky, tu 
ich volajú Fat cake

Ochutnali sme krokodíla aj pštrosa



• P

Na projektoch sme pracovali aj mimo campusu

Pracovali sme väčšinou v skupinách



8 Tipov čo robiť

• Socializuj sa (rozprávaj sa s ľuďmi, najlepšie sa 
dozvieš zaujímavosti priamo od nich)

• Zbieraj kontakty

• Zapájaj sa do aktivít

• Bav sa! Uži si každý jeden deň

• Neboj sa povedať čo si myslíš

• Skúšaj, ochutnávaj všetko čo sa dá

• Pýtaj sa

• Rešpektuj kultúru iných

Odporúčania na záver:

• Požiadaj o víza s predstihom, niekedy to trvá
nepredvídane dlho a naštuduj si podmienky na udelenie
víz.

• Nezabudni si adaptér (ideš na opačnú stranu sveta, tak
mysli na to)

• Vybav si potrebné očkovania, (môže to trvať aj 6 mesiacov)
ja som sa zaočkovala proti žltačke A aj B a Brušnému
týfusu. Nemala som pocit, že by som tieto očkovania
potrebovala, pohybovali sme sa prevažne vo veľmi čistom
prostredí, aj toto je na tebe. Povinné očkovania nie sú.

• Zober si dostatok pohodlného teplého oblečenia, hlavne
ráno a večer bolo dosť chladno.

V prípade otázok ma kontaktuj:
Martina Mikušová
m19martina@gmail.com / msg: martina.m.mikusova
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