ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO STIPENDIUM
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Stručný popis projektu/výzkumu
Výskumná stáž v Tadžikistane sa zaoberala témou turizmu. Počas svojho pobytu v hlavnom meste
Dušanbe som pracovala na projekte TajikTour, ktorý prebieha na Technologickej Univerzite v Dušanbe a je
realizovaný organizáciou AIESEC.
Hlavným cieľom stáže bolo zvyšovanie lokálneho povedomia o potenciále turizmu pre Tadžikistan.
V praxi to znamenalo prípravu a realizáciu interaktívnych prezentácií o možnostiach rozvoja turizmu pre
študentov Technologickej Univerzity v Dušanbe. Na projekte sme sa podieľali piati stážisti z rôznych častí
sveta. Aby sme boli spolu schopní realizovať kvalitné prezentácie, projekt zahŕňal počas prvých týždňov
oboznámenie sa s prostredím, podmienkami a hlavnými predstaviteľmi turizmu v Tadžikistane a súbežné
skúmanie lokálnych turistických praktík počas študijných ciest. Následne sme pripravili a uskutočňovali
interaktívne prezentáci, ktoré poskytli všeobecné študentom vedomosti o turistickom sektore v Tadžikistane
a o príležitostiach pre zlepšenie, no aj špecifické poznatky a inovácie z iných častí sveta. Neoddeliteľnou
časťou prezentácií bola diskusia so študentmi. Tým bol splnený cieľ projektu TajikTour rozširovať
povedomie o potenciále turizmu sa podniecovať interkultúrny dialóg.
Přínos pro studenta (získané dovednosti) a partnerskou organizaci
Rozvojová stáž v Tadžikistane bola pre mňa jednoznačne obohacujúcou a veľmi prínosnou
skúsenosťou, ktorú zužitkujem aj v mojej diplomovej práci na tému “Udržateľný turizmus v horských
oblastiach ako faktor lokálneho rozvoja: Prípadová štúdia v Tadžikistane”.
Vďaka účasti na tomto projekte som mala možnosť prehĺbiť svoje znalosti o podmienkach turizmu
v Tadžikistane a taktiež o turizme vo všeobecnosti. Okrem toho som tiež mohla byť v priamom kontakte
s lokálnymi aktérmi (turistické agentúry, poskytovatelia služieb) a mohla viesť diskusie s vysokoškolskými
študentmi o potenciále turizmu pre Tadžikistan.
Počas svojho pobytu v Tadžikistane som okrem hlavného mesta Dušanbe navštívila aj rôzne iné
turisticky významné miesta, čo mi prinieslo široký prehľad o možnostiach rozvoja turizmu v krajine.
Neopomenuteľná je taktiež skutočnosť, že som mohla lepšie spoznať klady a nedostatky poskytovaných
služieb cestovného ruchu v Tadžikistane na vlastných skúsenostiach z pozície zahraničného návštevníka,
ktoré by som inak nebola schopná dohľadať v literatúre alebo iných zdrojoch. Tieto poznatky budú
nepochybne veľmi prínosné pre zkvalitnenie mojej diplomovej práce.

V závere môžem zhrnúť, že moja stáž v Tadžikistane splnila svoj cieľ lepšie spoznať objekt mojej
diplomovej práce na základe vlastných skúseností a preto ju hodnotím veľmi pozitívne.

Prínos mojej rozvojovej stáže pre partnerskú organizáciu AIESEC a Technologickú Univerzitu
v Dušanbe bol jednoznačne v zapojení stážistky z inej, kultúrne odlišnej časti sveta. Mimo iné, svojou
prítomnosťou a reprezentovaním kultúry a tradícií svojho domovského regiónu som prispela k hlavnému
poslaniu partnerskej organizácie - k budovaniu globálneho povedomia a k podpore interkultúrneho dialógu.
Okrem toho som napomohla zvyšovať lokálne povedomie o možnostiach turizmu v Tadžikistane medzi
študentmi Univerzity.
Vyúčtování
Vlastní náklady
Cestovné
Ubytování
Stravné
Vízum
Poistenie
Očkovanie
Poplatok za
sprostredkovanie stáže
Ostatné
CELKEM
CELKOVÉ
NÁKLADY
(vlastní + stipendium)

16 600,2 000,1700,300,630,-

Hrazeno
z Vavrouškova stipendia
4 000,-

5 000,3 400,29 630,-

4 000,25 630,-

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).

Návrh prezentace výstupů
- V prípade záujmu prednáška/prezentácia o živote, tradíciách a špecifikách Tadžikistanu spojená
s premietaním fotografií

Fotodokumentace (3 – 5 fotografií, jako příloha v .jpg)

Project TajikTour- prezentácia pre študentov Technologickej Univerzity

Hosťovská tadžická rodina, u ktorej som bola ubytovaná počas stáže

Návšteva chudobných vidieckych oblastí na juhu Tadžikistanu, neďaleko od afgánskych hraníc

Oslavy najväčšieho sviatku roka Navrus (21.marca) v tradičných šatách z rôznych častí Tadžikistanu

