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Pomocí tohoto výukového listu můžete žáky učit o 
zkušenostech mladých lidí žijících v zemích v krizové 
situaci, jako je Libye.

Tento výukový materiál je vhodný pro žáky ve věku od 
16 let a lze jej použít k výuce v jakémkoliv předmětu, 
pro který může být toto téma relevantní.

Vzdělávací cíle

1) Porozumět tomu, proč je důležité podporovat 
zranitelné mladé lidi v zemích v krizové situaci.

2) Zjistit, kdo a jakým způsobem poskytuje mladým 
lidem v zemích v krizové situaci pomoc.

Délka

20–30 minut

Pomůcky

Vytiskněte Wanesův příběh, jeden výtisk pro každého 
žáka (nebo projekt).

Flipchart (papírová tabule) nebo školní tabule k 
zapisování nápadů a témat v průběhu diskuse.

Počítač s projektorem nebo interaktivní tabulí s připo-
jením k internetu k přehrání videí a prohlížení dalších 
online materiálů souvisejících se vzdělávacím balíčkem.

Tuto případovou studii můžete použít pro práci s celou 
třídou nebo s menší skupinou.
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POKYNY
1) Vytiskněte Wanesův příběh tak, aby měl každý žák 

ve třídě či skupině jeden výtisk.

2) Vyzvěte žáky, aby si Wanesův příběh přečetli. Pokud 
chtějí, mohou si dělat poznámky.

3) Nechte třídu/skupinu diskutovat o otázkách 
uvedených na konci této případové studie. Na 
konci tohoto dokumentu najdete návrhy odpovědí 
na uvedené otázky a také odkazy a videa, které 
můžete použít.

4) Vyzvěte skupinu, aby diskutovala o následující 
situaci: Představte si, že pracujete pro EU a 
musíte vymyslet způsoby, jak podpořit lidi, kteří 
uprchli ze svých domovů. Jaký druh podpory byste 
upřednostnili?

5) Pověste/postavte před třídu mapu nebo glóbus. 
Zeptejte se žáků, odkud Wanes pochází, a vyzvěte 
je, aby na mapě našli Libyi. Zeptejte se, jaké je 
hlavního město Libye. Místo na mapě nebo glóbusu 
označte.

6) Uspořádejte ve třídě diskusi s využitím otázek 
uvedených na straně 4. Odpovědi, které žáci navrhli, 
zapište na flipchart nebo na tabuli.

7) Požádejte jednoho žáka nebo skupinu, aby 
představili případovou studii zbytku třídy, včetně 
toho, co se dozvěděli, a svých priorit, pokud jde o 
podporu migrujících osob.
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Wanes Alghaly je 17letý podnikatel, který žije v 
krásném městě Zuwara v Libyi. Ve věku 15 let, když 
nastoupil na střední školu, založil tento ambiciózní 
mladík svůj první podnik a začal prodávat DVD, CD a 
počítačový software. 

Také opravoval poškozené počítače a mobilní telefony, 
stahoval softwary a přeformátovával je. Navzdory 
dobré vůli a dynamickému přístupu se ve svém 
mladém věku nesetkal s očekávaným úspěchem a o 
několik měsíců později byl kvůli nedostatku zákazníků 
nucen svůj obchod zavřít.

Wanesovi je nyní 17 let, stále chodí na střední školu 
a je si jistý, že ho jeho první podnikatelský neúspěch 
neodradí od snahy dosáhnout svých cílů. Právě tato 
ambice ho přiměla zapsat se na školení UNICEF pro 
podnikatele s cílem zdokonalit své znalosti v oblasti 
obchodu a podnikání. . 

 „Díky školení jsem pochopil, proč má první 
zkušenost s podnikáním nebyla úspěšná.“ 

© UNICEF
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Realizovala jej organizace Expertise France a pro 
Wanese bylo úžasnou zkušeností, která změnila jeho 
život. Mimo jiné se naučil, jak projekt představit, jak 
napsat podnikatelský plán, vytvořit rozpočet a jak před 
zahájením projektu provést průzkum trhu. 

Pochopil, že hlavním důvodem, proč jeho první 
podnikání nevyšlo, byla skutečnost, že se obchod 
nacházel v části města, kudy projíždělo málo aut a kde 
se pohybovalo málo lidí. 

Dalším faktorem, který přispěl k nedostatku zákazníků 
navštěvujících jeho obchod, byl jeho zvyk sedávat se 
svými přáteli u vchodu do obchodu, což odrazovalo 
těch několik málo potenciálních zákazníků, protože jim 
bylo nepříjemné do obchodu zajít. 

Během školení podporovaného organizací UNICEF se 
Wanes seznámil s lidmi z různých částí země – bylo to 
poprvé, co se setkal s lidmi ze Sabhy nacházející se na 
jihu Libye. 
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Workshop byl součástí projektu financovaného složkou 
nouzového svěřenského fondu EU pro Afriku určenou 
pro severní Afriku. EU financuje různé činnosti pro 
zranitelné děti a mládež v Libyi, ze kterých mají 
prospěch jak libyjské děti, tak i děti uprchlíků a 
migrantů.

Někteří účastníci školení chodili večer do města 
sledovat v kavárnách fotbalové zápasy a takto získal 
několik nových přátel, se kterými se sblížil. 

Bohatší o nové znalosti a odhodlaný nedělat 
v budoucnu podobné chyby je Wanes nyní připraven 
začít nový projekt. Kromě toho má v úmyslu využít 
nových přátelství, která během školení navázal. 

Při rozhovoru Wanes uvedl: 

„Jako nejmladší účastník skupiny mohu 
říci, že pro mě bylo školení velmi užitečné. 
Nevěděl jsem, že existuje tolik možností, 
jak začít podnikat. Lektoři a pracovní 
tým byli také velmi nápomocni. Rád bych 
poděkoval EU a fondu UNICEF, jakož i týmu 
za uspořádání akce. Zvláštní poděkování si 
zaslouží lektoři Shadda a Lubna za podporu 
během této skutečně jedinečné zkušenosti.“
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Možné otázky, které mohou vyučující využít k diskusi s žáky ohledně textu: 

1) Co víte o situaci v Libyi? Pochází Wanes z pokojné země?

2) Jaké znalosti Wanes získal na školení UNICEF pro podnikatele financovaném Evropskou unií?

3) Proč je důležité vytvářet takováto školení či pracovní příležitosti pro mladé lidi v zemích, které se nacházejí v 
krizové situaci?

4) Znáte nějaké podnikatele z vaší země? Jaké podnikání založili a díky čemu byli úspěšní?

5) Představte si, že byste založili vlastní podnik. Co by to bylo? Máte všechny znalosti, které potřebujete k tomu, 
abyste uspěli? V jakých oblastech byste chtěli mít lepší dovednosti? Diskutujte se svými spolužáky..

Diskutujte o níže uvedených odpovědích. Kliknutím na níže uvedené odkazy přejdete na příslušné zdroje.

© UNHCR
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1) Od opětovného zahájení občanské války v Libyi v roce 2014 až dodnes je bezpečnostní a humanitární situace 
v Libyi složitá, a to jak pro libyjské obyvatelstvo, tak i pro tisíce migrantů a uprchlíků, kteří v této zemi uvízli. 
Evropská unie i nadále podporuje úsilí o dosažení míru za účelem ukončení konfliktu. Konflikt silně zasáhl civilní 
obyvatelstvo Libye. Pokračující střety kolem hlavního města Tripolisu, kde proběhlo Wanesovo školení, vedly 
k vysídlení více než 149 000 lidí (k lednu 2020) a také k mnoha ztrátám na životech civilního obyvatelstva a 
škodám na majetku v okolní oblasti, což mělo dopad na ekonomiku země. Evropská unie prostřednictvím svých 
partnerů, jako je UNICEF, pokračuje v posilování odolnosti libyjské mládeže a zranitelných migrantů a uprchlíků v 
této obtížné době s cílem připravit je na budoucnost, jakmile bude země opět stabilní.

2) Viz text: „Mimo jiné se naučil, jak projekt představit, jak napsat podnikatelský plán, vytvořit rozpočet a jak před 
zahájením projektu provést průzkum trhu. Pochopil, že hlavním důvodem, proč jeho první podnikání nevyšlo, byla 
skutečnost, že se obchod nacházel v části města, kudy projíždělo málo aut a kde se pohybovalo málo lidí.“

3) Zapište své nápady na tabuli.

4) Zapište své nápady na tabuli.

5) Máme velké štěstí, že žijeme na pokojném kontinentu. Lidé, kteří v současné době žijí v zemích v krizové situaci, 
potřebují podporu při přípravě na budoucnost, potřebují mít naději a potřebují nezbytné dovednosti, které jim 
pomohou při obnově jejich země.

Podívejte se na krátký animovaný film „Kam uprchlíci odcházejí?“ (Where do Refugees go?). – Kde se nachází 
většina uprchlíků na světě? https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Pozn.: Pokud nemáte připojení k internetu nebo promítací přístroj, vytiskněte si další informace, které najdete na 
internetové stránce nouzového svěřenského fondu EU pro Afriku nebo Evropa pro školy, a připravte pro své žáky 
složku s materiály.
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