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IPP (International People´s project) er et program CISV Norge har hatt som målsetning å arrangere med 

jevne mellomrom på lik linje med de andre programmene. IPP er et annet type arrangement enn 

Barneleir og Step Up. På et IPP får deltakerne være med på å gjøre noe produktivt og bidra til å gi noe 

tilbake til lokalsamfunnet der leiren arrangeres. Deltakerne tar i bruk hva de tidligere har lært på CISV 

leir i en reel setting (kulturell sensitivitet, oversettelser, komfortsoner, å være bidragsyter i gruppa, ta 

ansvar), samtidig som nye CISV deltakere får en mild innføring i hva CISV er. Et IPP er ikke like 

tidkrevende som f.eks. en Barneleir eller en Step Up, og deltakerne er alle sammen over 19 år, uten 

egen delegasjon. I en IPP for voksne lov å være deltaker selv uten å være delegasjonsansvarlig. De 

IPPene som har vært arrangert i Norge de to siste gangene har hatt aldersspenn fra 19-60 blant 

deltakerne.  

 

IPP informasjon:  

- Ca. 25 deltakere inkludert stab 

- Varighet: 14-23 dager 

- Deltakere fra minst fire ulike land 

- Prosjektet gir noe til lokalsamfunnet 

- Personlig utvikling og vekst for den individuelle deltakeren, og opplevelsen av å bidra.  

 

Å arrangere et IPP er mindre arbeid for fylkeslag enn Barneleir og Step Up da det er færre deltakere og 

deltakerne er voksne og gruppen tar mer hånd om seg selv. Et IPP arrangement kan sees på som et 

noe mer omfattende mosaikkprosjekt hvor fylkeslaget skal starte et samarbeid med en 

partnerorganisasjon. IPP vil også kunne gi god publisitet for arrangerende fylkeslag ved at man gjør noe 

for lokalmiljøet og det vil være en fin rekrutteringsplatform hvor man bl.a. kan rekruttere medlemmer 

fra samarbeidsorganisasjonen.  Ved at IPP er et prosjekt der deltakerne er 19+ kan oppmerksomheten 

prosjektet tiltrekker seg lokalt gi gevinst i rekrutterte medlemmer som potensielt kan være 

delegasjonsledere/stab andre leirprogram, potensielle nye medlemmer som tar på seg tillitsverv lokalt, 

videre samarbeid til arrangere lokale mosaikkaktiviteter og ikke minst en annerledes måte å 

markedsføre organisasjonen lokalt.  

En av grunnene til at få fylkeslag har ønsket å ta på seg et IPP-arrangement kan være at arrangementet 

ikke har gitt noen poeng til fylkeslaget. Ved å gi poeng ved arrangering av IPP på lik linje som Barneleir 

og Step Up ser vi at det kan være lettere i fremtiden å få fylkeslag til å arrangere programmet. 

 

Hva krever IPP av et fylkeslag:  

- Stab 

- Leirsted 

- Finne samarbeidsorganisasjon og prosjekt 

- Utarbeide prosjektbeskrivelse sammen med IPP-komiteen 

- Praktisk ting slik som mat til deltakerne, leiebil og nødvendige sponsormidler 

 

Forslag fra Sentralstyret:  

Sentralstyret fremmer forslag om at IPP skal gi 1 poeng til arrangerende lag og at IPP legges inn i 

leirsyklusen på lik linje med Barneleir, Step Up, Seminarleir og Youth Meeting 

 

 


