
Drab Foundation a Tiger Woods Foundation

jako partneři společné dobročinné akce



Základy spolupráce
V roce 2016 se obě nadace – Drab Foundation a Tiger Woods Foundation - spojí k dosažení společného

cíle. Pro Drab Foundation bude toto partnerství představovat platformu, na jejímž základě bude schopna

poskytovat vzdělávací programy mladým lidem z České republiky a Tiger Woods Foundation bude díky

této spolupráci moci nabídnout své studijní zázemí v nové zemi a rozšířit tak své pole působnosti.

Drab Foundation
Kromě svých primárních aktivit na poli zdravotnickém se naše
nadace věnuje i vzdělávání. Především pak se jedná o
podporu studentů, kteří si některé sny nemohou dovolit splnit

sami.

Tiger Woods Foundation
Od počátku v roce 1996 dodnes poskytla nadace jedinečné
zážitky a zkušenosti ve vzdělávání 10-ti miliónům mladých lidí
po celém světě. Cílem TWF je rozšířit studentům obzory na
akademické půdě, poskytnout jim přístup do škol a připravit
je na pracovní život.



Plán letní akademie

• akademie STEM - věda, technologie, inženýrství a matematika 

s přístupem pro zahraniční studenty

• 9 nocí/10 dní vzdělávacího pobytu

• ubytování zajišťované místní agenturou

• denní transport do vzdělávacího centra Tigera Woodse

• několik kulturních a středoškolských exkurzí pro všechny účastníky

• večerní aktivity (plavání, noční túry, lezení, teambuildingové akce, 

lukostřelba)

Podmínky pro přihlášení:

• věk 14-16

• pokročilý AJ



Letní akademie – STEM

• Možnosti kurzů v rámci STEM
• Nauka o zvířatech
• Robotika
• Inženýrství
• Design počítačových her

• Odpolední 3-hodinové doplňkové aktivity 
každý den

• Další navazující programy a kurzy

Kulturní začlenění

Výzkum mezi studenty z cizích zemí studujících
na amerických univerzitách ukázal, že
problémem nebývá jen jazyk a studijní náplň,
ale i změna prostředí. Tiger Woods Foundation
tím pádem nepomůže studentům z Drab

Foundation jen po stránce studijní, ale začlenění
je do společnosti i po stránce kulturní.

Závěr

Výsledkem pobytu v TWF centru by měly být nabyté zkušenosti se
studiem na školách v zahraničí a s celkovou schopností adaptace
do kulturního a běžného života ve Spojených Státech.



Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Pondělí Úterý

Příjezd 7.15-8 Snídaně 7.15-8 Snídaně 7.15-8 Snídaně 7.15-8 Snídaně 7.15-8 Snídaně 7.15-8 Snídaně Den volna 7.15-8 Snídaně 7.15-8 Snídaně

Přihlášení 

a

ubytování

8.15-8.45

Přeprava

8.15-8.45

Přeprava

Celodenní 

exkurze

8.15-8.45

Přeprava

8.15-8.45

Přeprava

Celodenní 

exkurze

9-14 Studijní a 

sportovní

aktivity v 

rámci 

campusu

Aktivity v 

campusu

Prohlídka

místa

8.45-9 sraz na 

přednášky

8.45-9 sraz na 

přednášky

Pro všechny 

účastníky

8.45-9 sraz na 

přednášky

8.45-9 sraz na 

přednášky

Pro všechny 

účastníky

Odjezd

Večeře 9-12 STEM

akademie

9-12 STEM

akademie

(např. 

návštěva 

Disneylandu)

9-12 STEM

akademie

9-12 STEM

akademie

Společné 

aktivity

12-12.30 Oběd 12-12.30 Oběd 12-12.30 Oběd 12-12.30 Oběd

12.30-4

doplňkové 

aktivity

12.30-4

doplňkové 

aktivity

12.30-4

doplňkové 

aktivity

12.30-4

doplňkové 

aktivity

4-10 Přeprava,

večeře, 

zábavní 

aktivity

4-10 Přeprava,

večeře, 

zábavní 

aktivity

4-10 Přeprava,

večeře, 

zábavní 

aktivity

4-10 Přeprava,

večeře, 

zábavní 

aktivity

Rozvrh pobytu



Celkové náklady na jednoho studenta zahrnující leteckou přepravu Praha – Kalifornie – Praha,

veškeré transfery, ubytování, studium, doplňkové aktivity v rámci programu a popsané

stravování činí USD 12.000 a jsou plně hrazené Drab Foundation a Tiger Woods Foundation.


