
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO STIPENDIUM 

 

JMÉNO:…Pavla Krystýnová…………………  ROČNÍK:…čtvrtý……………………………. 

NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU: „Spolupráce občanského sdružení Akwaaba na realizaci projektů pro 

udržitelný rozvoj United Hearts Children Centre v Ghaně“ 

VÝŠE STIPENDIA: …14 000 Kč……………  ZEMĚ REALIZACE: …Ghana………………. 

TERMÍN REALIZACE: …21. 11. 2011 – 27. 12. 2011 

 

OSNOVA: 

 

Stručný popis výzkumu: 
 

Výzkumný projekt „Spolupráce občanského sdružení Akwaaba na realizaci projektů pro udržitelný 

rozvoj United Hearts Children Centre v Ghaně“ probíhal od 21. listopadu 2011 do 26. prosince 2011 

v městečku Bawjiase, cca 100 km od hlavního města Accra.  

V tomto období jsem jako dobrovolnice podruhé pracovala s dětmi v United Hearts Children Centre a 

navázala tak na můj předchozí dvouměsíční pobyt v létě 2010, který mi poskytl příhodné podmínky pro 

práci na výzkumném projektu. 

Při výzkumu jsem se zaměřila na sběr informací, prováděla jsem pozorování, rozhovory s místními 

autoritami, organizacemi a osobami zainteresovanými do aktivit United Hearts a zorganizovala diskuzi 

zjišťující očekávání komunity od projektů United Hearts. To v současnosti pečuje o 26 osiřelých a sociálně 

znevýhodněných dětí. Výzkum probíhal podle metodiky vypracované pod dohledem Mgr. Petry Krylové. 

Získané informace a data posléze využiji jako podklady při psaní diplomové práce „Návrh strategického 

plánu rozvoje místní komunity v rurální oblasti Ghany“. United Hearts a o. s. Akwaaba, které kofinancuje 

projekty United Hearts, informace využije pro vypracování strategického plánu rozvoje, který bude 

adresovat potřeby místní komunity a který organizace momentálně nemá vypracovaný. 

Prostřednictvím členství v o. s. Akwaaba, zkušeností s fundraisingovými aktivitami, dobrovolnické 

práce a především probíhajícího výzkumu a tím i každodenního kontaktu s místními jednotlivci, autoritami, 

neziskovými organizacemi a sociální správou jsem měla jedinečnou možnost poprvé vidět celý projekt ve 

více dimenzích a sledovat jednotlivé souvislosti.  

 

Stručný souhrn vykonaných činností: 

 

- první týden po příjezdu obeznámení se s aktuální situací v UHCC v Bawjiase a postupné pochopení 

změn, které se udály v zákonech upravujících existenci institucí pečujících o sirotky; diskuse 

s vedením UHCC o aktuálních problémech týkajících se dostavby nové budovy komunitního centra a 

plánovaného stěhování 

- postupně seznámení se s neziskovými organizacemi působícími v lokalitě a návštěva sirotčinců Good 

Shepherd Orphanage a Ryal Seed Home 

- kontinuální spolupráce s Bethany Christian Services a social welfare o změnách v zákoně a novém 

statusu United Hearts 

- rozhovory s lokálními autoritami – vůdcové komunity, učitelé, farmáři, kněží 

- rozhovor s ředitelem Rural Bawjiase Bank o možnostech mikropůjček 

- analýza místního trhu formou pozorování a rozhovorů 

- zorganizování diskuze zjišťující očekávání komunity od projektů United Hearts 

- diskuze se členy organizace AYUDA (organizace pro zlepšení situace v Bawjiase) 

- vypracování analýzy stakeholderů 

- monitorovací návštěva školy, kam nyní chodí děti ze sirotčince za peníze českých dárců 

podporujících o. s. AKWAABA 

- vytyčení nových projektů pro udržitelný rozvoj komunity dle návrhů místní komunity 

 

 



Přínos pro studenta (získané dovednosti) a partnerskou organizaci 

1. pro studenta 

- sběr dat pro diplomovou práci s názvem „Návrh strategického plánu rozvoje místní komunity 

v rurální oblasti Ghany“ 

- prostřednictvím výzkumu a rozhovorů s místními obyvateli hlubší vhled do sociální reality v lokalitě 

- hlubší poznání kultury, tradic a krůček blíž k pochopení mentality tamní komunity 

- lepší pochopení vlivu politiky a zákonů na fungování organizací zaměřujících se na pomoc osiřelým 

a sociálně znevýhodněným dětem 

- osvojení si a prohloubení dovedností potřebných pro realizaci výzkumu 

- umění přizpůsobit se obtížnému prostředí 

- umění rychlého rozhodování se v nepředvídatelných situacích 

- využití znalostí získaných v Project cycle management 

- pracovní zkušenost a profesní rozvoj 

- získání cenných kontaktů na ghanské organizace i jednotlivce 

 

2. pro partnerskou organizaci 

- vypracování strategického plánu rozvoje, který adresuje potřeby místní komunity a který UHCC 

momentálně nemá vypracovaný 

- přehodnocení současných projektů a vytyčení nových projektů dle návrhů tamní komunity 

- dobrovolnická síla – péče o děti 

- finanční pomoc plynoucí z fundraisingu, která zajišťuje vybudování zázemí odpovídajícího 

ghanským sociálním standardům 

- diskuse s místními vůdci komunity o možnosti kofinancování projektů UHCC 

 

 

Návrh prezentace výstupů 

- diplomová práce s názvem „Návrh strategického plánu rozvoje místní komunity v rurální oblasti 

Ghany“ 

- powerpoint prezentace na půdě UPOL 

 

 

VYÚČTOVÁNÍ: 

 

 Vlastní náklady 
Hrazeno 

z Vavrouškova stipendia 

Cestovné 2 950 Kč 14 000 Kč 

Ubytování 8550 Kč - 

Stravné - - 

Antimalarika 4800 Kč - 

Očkování 1500 Kč - 

Cestovní pojištění 2000 Kč - 

Vízum 800 Kč - 

Místní doprava 850 Kč - 

Telefonní kredit 550 Kč - 

CELKEM 22 000 14 000 Kč 

CELKOVÉ 

NÁKLADY  

(vlastní + stipendium) 

36 000 Kč (Vavrouškovo stipendium 14 000 Kč, 

Hedvábná stezka 5000 Kč, vlastní náklady 17 000 

Kč) 

 

 


