ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – stáž/praxe financovaná z UP PSTROS
JMÉNO: Kamila Šimková
ROČNÍK: 1. ročník Mgr.
VÝŠE PŘÍMÉ PODPORY: 15 000,- Kč
ZEMĚ REALIZACE: Kamerun
TERMÍN REALIZACE: 13/07/2012 – 12/09/2012
ORGANIZACE: AIESEC Yaoundé
OSNOVA ZPRÁVY:
 Stručný popis stáže/praxe
 Stručný souhrn vykonaných činností a popř. i výsledky praxe/stáže
 Přínos pro studenta (získané dovednosti) a partnerskou organizaci
 Návrh prezentace výstupů
 Fotodokumentace (3–5 fotografií s popisem, jako příloha v .doc nebo .pdf)
VYÚČTOVÁNÍ:

9 261,1 950,1 950,-

Hrazeno
z UP PSTROS
15 000,0,0,-

1 700,2 000,2 500,1 280,20 641,-

0,0,0,0,15 000,-

Vlastní náklady
Cestovné
Ubytování
Stravné
Ostatní:
Pojištění
Vízum
Místní doprava
Antimalarika
CELKEM
CELKOVÉ NÁKLADY
(vlastní + přímá podpora)

35 641,-

Doložte kopii alespoň jednoho dokladu ve výši odpovídající minimálně přidělené přímé podpoře z UP
PSTROS. Zprávu v maximální délce – 2 x A4 (fotodokumentace a doklady vyúčtování zvlášť) dodejte
nejpozději do 15 dnů od ukončení praxe/stáže Petru Pavlíkovi (v tištěné či elektronické formě).
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Stručný popis stáže/praxe
Projekt “Summer 12” je dobrovolnický projekt, který se koná každé léto v rurálních oblastech
Kamerunu. Letos byl projekt realizován ve dvou vesnicích – v Mfou v centrálním regionu a Tokombere
v severním regionu Kamerunu. Hlavním cílem projektu bylo zvyšování povědomí místních obyvatel o
tématech jako je životní prostředí, rozvoj podnikání, turismus, sociální zodpovědnost, informační
technologie a zdraví (HIV/AIDS, malárie, cholera). V rámci projektu byla také vyučována angličtina. Na
projektu v Mfou se podílelo 10 místních dobrovolníků a 10 mezinárodních dobrovolníků, v Tokombere
projekt realizovalo 6 místních a 7 mezinárodních dobrovolníků ve spolupráci s místní organizací
CEEATOK. V průběhu projektu také probíhaly informativní kampaně o zdravotních otázkách jako je
nebezpečí HIV/AIDS, malárie, nebo cholery v průběhu konání místních trhů. Dále se všichni
dobrovolníci podíleli na obecně prospěšných pracích v sirotčinci v Mfou.
Stručný souhrn vykonaných činností a popř. i výsledky praxe/stáže
Na projektu jsem pracovala od 13. července do 2. září 2012. Mojí hlavní úlohou bylo vytváření lekcí
angličtiny a následně její vyučování. V mé náplni stáže byla také pomoc při vyučování lekcí o
podnikání, zdraví, životním prostředí nebo informačních technologiích. Podílela jsem se na obecně
prospěšných pracích v sirotčinci v Mfou, kde jsme pomáhali s úklidem a desinfekcí ubytovacích prostor
pro děti a zajišťovali zábavný program pro děti. V mé náplni práce byla také osvěta, v rámci
informativních kampaních jsme upozorňovali na nebezpečí HIV/AIDS a na to, jak se před nákazou
chránit. Podobně jsme též informovali o nebezpečí a možnostech prevence a léčby nemocí jako je
malárie a cholera.
Přínos pro studenta (získané dovednosti) a partnerskou organizaci
Jako velký přínos dnes vidím možnost naučit se týmové spolupráci v multikulturním prostředí, ve
kterém jsem v Kamerunu pracovala. Díky stáži jsem také získala hlubší porozumění života a kultury
Kamerunu. Nezanedbatelnou výhodou bylo vylepšení komunikačních schopností jak v anglickém, tak
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francouzském jazyce. Dalším přínosem pro mě bylo získání větší sebejistoty při prezentaci zejména ve
francouzském jazyce.
Pro místní dobrovolníky jsou projekty jako tento možností naučit se řídit projekty nebo získat
základní manažerské schopnosti. Nezanedbatelnou byla pro ně také možnost vylepšit si angličtinu. Navíc
byl celý projekt vytvořen na bázi mezinárodního dobrovolnictví. Organizace a následná realizace
projektu by tedy byla bez přítomnosti zahraničních dobrovolníků či stážistů nemožná.
Návrh prezentace výstupů
-

článek na téma dobrovolnictví v Kamerunu

-

přednáška a/nebo diskuze na téma dobrovolníkem v Kamerunu

-

poznatky budou prezentovány v diplomové práci
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