
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO STIPENDIUM 
 

JMÉNO: Anna Macková   ROČNÍK: 3  

NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU:  Mediální stáž v organizaci o.p.s. Člověk v tísni v Etiopii 

VÝŠE STIPENDIA:   3000 Kč   ZEMĚ REALIZACE:  Etiopie 

TERMÍN REALIZACE:  7.4.2011-28.6.2011 

 
OSNOVA: 

• Stručný popis projektu/výzkumu 
• Stručný souhrn vykonaných činností 
• Přínos pro studenta (získané dovednosti) a partnerskou organizaci 
• Návrh prezentace výstupů 
• Fotodokumentace (3 – 5 fotografií, jako příloha v .doc nebo .pdf) 

 
VYÚČTOVÁNÍ: 
 

 Vlastní náklady Hrazeno 
z Vavrouškova stipendia 

Cestovné 17 468 Kč 0 Kč 
Ubytování 0 Kč* 0 Kč 

Stravné 10 000 Kč 0 Kč 
Ostatní (= 

cest.pojištění...) 
35 Kč 3000 Kč 

CELKEM 27 503 3000 
CELKOVÉ 
NÁKLADY  

(vlastní + stipendium) 
30 503  

* hrazeno o.p.s. ČvT 
Doložte kopii alespoň jednoho dokladu ve výši odpovídající minimálně Vavrouškovu stipendiu. 
Zprávu v maximální délce – 2 x A4 (fotodokumentace a doklady zvlášť) dodejte nejpozději do 30 dnů od 
ukončení projektu Simoně Šafaříkové (v tištěné či elektronické formě). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěrečná zpráva : Mediální stáž v o.p.s. Člověk v Tísni v Etiopii  

Cílem mé tříměsíční stáže v o.p.s. Člověk v tísni byla spolupráce na medializaci etiopských projektů  
o.p.s. Člověk v tísni a obeznámení se s rozvojovou problematikou v praxi.  Základní náplní práce tedy bylo 
sbírání podkladů pro články, reportáže a fotodokumentaci z etiopských projektů ČvT pro potřeby 
medializace společnosti v České republice.  

Během stáže, která trvala od 7. dubna 2011 do 28. června 2011, jsem nejvíce času trávila na jih od 
hlavního města – v městě Awasse a jeho okolí, kde po nejvíce probíhal zmíněný sběr podkladů pro 
medializaci a dva týdny jsem také strávila v hlavním městě Addis Abebě a to především za účelem sběru 
podkladů pro mou bakalářskou práci, která se bude zabývat konceptem svépomocných skupin. 
 ČvT se v Etiopii věnuje projektům týkajícím se zemědělství a životního prostředí, školství, vody a 
hygieny, vzdělávání a sociální ochrany. Během stáže jsem měla možnost strávit určitý čas s každým 
z projektových manažerů ČvT (pro každou z uvedených oblastí) a podrobněji se seznámit s projekty, které 
řídí. Zúčastnila jsem se tak například hodnocení situace stavu vodních zdrojů v regionu Bale na jihovýchodě 
země, měla jsem možnost navštívit typická obydlí etiopských venkovanů a poznat způsob práce ČvT 
s některými specifickými, sociálně vyloučenými obyvateli venkova, mohla jsem vést rozhovor se sociálním 
pracovníkem projektu prevence obchodu s dětmi nebo strávit několik dní se sirotky žijícími v internátním 
zařízení partnerské organizace ČvT a vést rozhovor s nejedním dítětem navštěvujícím jednu z 14 škol, 
kterou ČvT v Etiopii postavil. 

 Z návštěv projektů v terénu a z rozhovorů s příjemci pak vznikaly články, reportáže a fotografie, 
které Člověku v tísni posloužily při medializaci jeho práce v České Republice. Dále jsem pracovala na 
překladech projektových dokumentů z českého do anglického jazyka a částečně se podílela na dalších 
drobných administrativních pracích na misi. 

Sbírání podkladů pro bakalářskou práci probíhalo formou setkávání se svépomocnými skupinami, které 
vznikly za pomoci partnerských organizací ČvT v Etiopii. Účelem rozhovorů bylo vytvoření případové 
studie pro mou bakalářskou práci.  

Kromě zlepšení některých praktických dovedností jako psaní článků, fotografování nebo natáčení videí, 
mi stáž přinesla mnoho nových poznatků týkajících se života v rozvojových zemích a především 
problematiky rozvoje a jeho realizace v praxi. Zjistila jsem mnohé o práci v odlišném prostředí i v odlišných 
klimatických podmínkách a naučila se lépe překonávat některé z překážek s tím spojených. Díky kontaktu 
s místními obyvateli jsem také získala zkušenosti s komunikací mezi odlišnými kulturami. 
Nezanedbatelným zdrojem informací se pro mne také staly rozhovory s etiopskými i českými zaměstnanci 
ČvT a jejich vyprávění o jejich zkušenostech a práci. Vzhledem ke své snaze zajistit podklady pro svou 
bakalářskou práci, jsem se také naučila mnohé o kvalitativním výzkumu a interakci s lidmi pocházejí 
z naprosto odlišného kulturního prostředí. Celkově mohu po skončení stáže prohlásit, že mi byla prospěšná, 
a že z nově nabytých zkušeností a vědomostí budu moci čerpat i v budoucnu, během svého studia i 
v případném budoucím zaměstnání. 

Pokud bude příležitost a zájem ze strany katedry, ráda bych promluvila o průběhu stáže a o Etiopii 
v rámci některého programu/kurzu katedry rozvojových studií. Mé vyprávění by přitom bylo doplněné 
fotografiemi z míst, která jsem navštívila. 
  


