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Stručný popis projektu/výzkumu 

K zpracování tématu byly vyuţity metody kvalitativního výzkumu. Hlavní zvolenou technikou 

při výzkumu byla práce se sérií kvalitativních rozhovorů se ţenami, které byly vypracovány 

pomocí hloubkového polostrukturovaného dotazovaní za pomocí tzv. rozhovoru dle návodu. 

Rozhovorů se účastnilo dvacet HIV positivních ţen ze třech mikrofinančních skupin 

provozujících neformální společné spoření tzv. Merry go round.  

Respondentky byly zkontaktovány díky spoluprácí s lokální organizací Kibera Women Network 

a jejich výběr k výzkumu byl podmíněn třemi kritérii: ţena v současné době ţije nebo provozuje 

své podnikání na území slamu Kibera, minimálně rok se aktivně zapojuje do mikrofinanční 

skupiny a vzhledem k silné problematice HIV/AIDS v místě působnosti bylo později  přidáno 

také kritérium HIV positivní diagnózy. Na základě tohoto kritéria byl výzkum rozšířen také o 

rozměr vlivu mikropůjček na zmírňování stigmatizace HIV positivních ţen. 

Cílem výzkumu bylo zjistit jak mikrokredity napomáhají k posílení nejen finanční autonomie 

ţeny, ale také její autonomie vůči muţi, rodině a blízkému okolí. Výzkum se tedy zaměřoval na 

oblasti vztahů s rodinou, manţelem (popř. druhem, přítelem) a komunitou, materiální zajištěním 

domácnosti, péče o děti a zajištění jejich vzdělání a problematikou HIV/AIDS stigmatu. 

Ve výzkumu byly vyuţity i další techniky jako např. pozorování, expertní rozhovory a zkoumání 

dokumentů a fyzických dat. 

Stručný souhrn vykonaných činností 

 

1) činnosti v rámci výzkumu 

- hloubkové rozhovory s 20 vybranými ţenami (nízký počet z časové náročnosti, rozhovory 

dlouhé cca 2h, potřeba dobrého a otevřeného vztahu s respondentkami) 

- osobní návštěvy u mnoha respondentek doma a při výkonu jejich podnikání za účelem 

pozorování  

- rozhovory s koordinátory mikrofinančních projektů organizací Kibera Women Network, Wayo 

Wayo Africa, Global Relation 

-  

2) činnosti v rámci zapojení se do mikrofinančních projektů 

- vyučování cca 40 ţen o základech finanční gramotnosti, základním vedení účetních záznamů 

popřípadě záznamů kolem spoření s Merry go round a základních podnikatelských dovedností 

- zpracování záznamů o půjčkách do elektronické podoby pro organizaci Wayo Wayo Africa i 

Kibera Women Network 

- zpracování osobní kníţky dluţníka tzv. Pass book pro organizaci Wayo Wayo Africa 

- spolupráce na workshopech lokální úrovně o tématech přístupu k mikrofinančním institucím, 

základní podnikatelské dovednosti a finanční gramotnost (3 workshopy) 

- spolupráce na metodice zformování svépomocné skupiny, její registrace a její přístup 

k mikrofinančními institucím 



 

Přínos pro studenta (získané dovednosti) a partnerskou organizaci 

Pobyt a intenzivní práce s respondentkami v jejich přirozeném prostředí mi umoţnila získat 

potřebné informace pro výzkum. Také spolupráce s četnými organizacemi zaměřující se na 

mikrofinanční projekty vedla k bliţšímu pochopení problematiky mikropůjček nejen v Keni, ale i 

obecně ve světě. Získala jsem také četné publikace a materiály, které vyuţiji při zpracovávání 

tématu ve své magisterské práci.  

Díky kaţdodennímu pobytu ve slamu jsem měla moţnost osobně poznat denní ţivot chudých lidí, 

jejich kulturu, tradice a zvyklosti. Ověřila jsem si také své dovednosti a to nejen na mnohých 

projektech, ale také přímo v terénu mezi lidmi.  

V rámci spolupráce s partnerskými organizacemi jsem se kromě jiţ výše zmíněných projektů 

podílela také na projektech ručních dílen pro HIV positivní ţeny, kde jsem shromaţdovala 

potřebné informace a dokumentaci k ţádosti o značku Fair trade. Dále jsem pro organizaci Wayo 

Wayo  Africa vyučovala v kurzech počítačů, videa a kreslení. Věřím, ţe i pro ně byl můj pobyt a 

spolupráce přínosem.  

 

 

Návrh prezentace výstupů 

- výsledky výzkumu budou součástí mé magisterské práce 

- přednášky na téma Kibera, mikrofinanční skupiny a jiné v Olomouckém a 

Moravskoslezském kraji 

- spolupráce s cestovatelským serverem Hedvábná stezka a Radio Wave 

- závěrečná zpráva o činnosti pro Global relation 

 

CELKOVÉ NÁKLADY: 79 146,- Kč (z Vavrouškova stipendia hrazeno 12 000,- Kč) 

 
 

 

STRUKTUROVANÝ ROZPOČET 

VYÚČTOVÁNÍ 

Keňa: 9. únor- 18. červen 2010 
 

 

POLOŽKA POPIS CENA SPONZOR 

LETENKA Vídeň – Nairobi (tam 

i zpět) 

13.014,- Vavrouškovo 

stipendium 

Statutární město 

Olomouc 
Změna data letenky 1.292,- 

VÍZUM Velvyslanectví Velké 

Británie a Severního 

Irska v Praze (3 

měsíce) 

1.500,- Global relation 

Migrační úřad 

Nairobi (3 měsíce) 

1.200,- 



OČKOVÁNÍ Ţlutá zimnice 

Břišní tyfus 

Ţloutenka A 

Meningokog 

Antimalarický 

repelent 

Vystavení MOP 

650,- 

600,- 

1.200,- 

600,- 

300,- 

 

100,- 

Global relation 

POJIŠTĚNÍ Pojišťovna Uniqa – 

turistické na 6m 

7.020,- Global relation 

UBYTOVÁNÍ Ve společné 

domácnosti 

15.000 Ksh/měsíc 

18.750,-Kč Nadace pro vzdělání 

ADMINISTRATIVA Povinný poplatek 

místní organizaci 

10.000,- Elektro Kvapil a.s. 

 Technické vybavení 

(diktafon, adaptér…) 

2.670,- Statutární město 

Olomouc 

 Administrativní 

náklady na místě 

(tisk materiálů, 

nákup knih…) 

3.350,- Statutární město 

Olomouc 

TRANSPORT v rámci Nairobi i 

Keni (návštěva 

vesnic původu 

respondentek z 

výzkumu) 

5.000,- WTC Písečná 

STRAVA 5 měsíců 12.000,- Vlastní zdroje 

CELKEM  79. 146,-  

 


