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1. Stručný popis stáže

Vedení o.s. Maendelea od mé stáže před odjezdem očekávalo,  že naplní hned pět 
cílů.  Mým  úkolem  bylo  provést  monitoring  projektu  Zemědělské  mikropůjčky,  zajistit 
rozšíření  a  pokračování  projektu  Zemědělské  mikropůjčky,  institucionalizovat  činnost 
tanzanských  spolupracovníků  o.s.  Maendelea,  zajistit  podmínky  pro  realizaci  projektu 
Mikrofinanční  služby  pro  drobné  podnikatele  a  zahájit  jednání  o  spolupráci  s lokálními 
mikrofinančími institucemi.

 Vzhledem k nedostatkům v implementaci projektu, které byly zjištěny na místě a 
jejichž řešení bylo časově náročné, nebyly některé cíle naplněny (viz kapitola 2. Stručný 
souhrn vykonaných činností). 

Ubytován  jsem  byl  v obci  Malawatu  v okrsku  Utengule/Usangu  na  jihozápadě 
Tanzanie.  Právě  v Malawatu  a  sousedním  Mahangu  se  realizuje  projekt  Zemědělské 
mikropůjčky.

2. Stručný souhrn vykonaných činností

V rámci monitorovací činnosti proběhlo několik skupinových setkání se stakeholdery 
projektu. Dále byli individuálně navštíveni všichni příjemci mikropůjčky. Cílem setkání bylo 
zjistit  jak příjemci  hodnotí  efekty projektu a jak jsou spokojeni  s jeho implementací.  Na 
základě výše uvedeného byla vypracována hodnotící zpráva, uveřejněná na webu Maendelea 
na adrese http://www.maendeleo.cz/projekty. 

Provedl jsem veškeré nezbytné kroky nutné pro rozšíření a pokračování projektu. 
Zajistil jsem uskladnění rýže odkoupené od místních farmářů v bezpečném skladě, vyjednal 
jsem dohodu o prohloubení spolupráce se zástupci místní samosprávy a vybral farmáře, kteří 
se do projektu zapojí od listopadu roku 2012. S těmito farmáři jsem pak vytvořil business 
plán, sepsal a podepsal smlouvu a další.

Odložena byla institucionalizace činnosti tanzanských dobrovolníků i start projektu 
Mikrofinanční  služby  pro  drobné  podnikatele.  Jednání  o  spolupráci  s lokálními 
mikrofinančími  institucemi  proběhla  jen  v omezené  míře.  Důvodem  bylo,  že  řešení 
problémů s implementací projektu zabralo příliš mnoho času.

3. Přínos stáže pro studenta

Šestitýdenní  stáž v Tanzanii  pro o.s.  Maendeleo byla pro mne skvělou příležitostí 
navázat  na  práci,  kterou  jsem pro  o.s.  Maendeleo  dosud odvedl.  Monitorovat  a  rozvíjet 
fungující  rozvojový  projekt  a  zajišťovat  networking  s lokálními  organizacemi  v jedné 
z nejchudších zemí světa je z profesního hlediska nedocenitelná zkušenost.
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Byl jsem přijat na doktorské studium na Katedře rozvojových studií. Můj disertační 
projekt  je  zaměřen  na  problematiku  microfinancování  v  Tanzanii.  Je  tedy  zjevné,  že 
absolvovaná stáž má pro mou studijní a výzkumnou činnost velký význam  

Ze soukromého hlediska mi stáž umožnila lépe poznat místní kulturu a mentalitu. 
Vylepšil jsem své znalosti svahilštiny.

4. Přínos stáže pro partnerskou organizaci

O.s. Maendeleo je relativně nová nezisková organizace, která ještě není v místě, kde 
svou činnost realizuje,  dostatečně institucionálně ukotvena.  Projekty o.s.  Maendelea byly 
dosud nedostatečně monitorovány. 

Pro zajištění dalšího bezproblémového pokračování a rozšíření projektu Zemědělské 
mikropůjčky  byla  nezbytná  přítomnost  pracovníka  o.s.  Maendeleo  na  místě.  Bylo  nutné 
provést  hodnocení  implementace  první  fáze  projektu  a  v návaznosti  na  něj  přijmout 
adekvátní opatření a také vybrat další farmáře, kteří se do projektu zapojí.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro fungování o.s. Maendeleo měla proběhnuvší stáž 
naprosto zásadní význam.

5. Návrh prezentace výstupů
Výstupy již  byly  prezentovány na Letním vzdělávacím kurzu pro pedagogy 2012 

pořádaném Nadačním fondem Microfinance na ČZU v Praze.
K dnešnímu dni jsou v jednání tyto akce, kde budou výstupy prezentovány:

• Benefiční koncert v klubu Bazar Ostrava
• Přednáška pro veřejnost v Hlučíně

Kromě  výše  uvedeného  je  moji  snahou  propagovat  výstupy  stáže  v médiích. 
V současné době probíhají jednání mj. s časopisem Euro a Českou televizí (Televizní studio 
Ostrava). 

VYÚČTOVÁNÍ:

Vlastní 
náklady 

(Kč)

Hrazeno
z Vavrouškova 
stipendia (Kč)

Cestovné 9 800 13 000
Ubytování 4 100

Stravné 6 200
Očkování, 

léky 2 000

Administrativa 1 500
CELKEM 23 600 13 000

CELKOVÉ 
NÁKLADY 36 600
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