ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO STIPENDIUM
JMÉNO: Kateřina Racková
ROČNÍK: 1. ročník navazujícího magisterského studia
NÁZEV PROJEKTU: Vzdělávání dětí ve venkovských oblastech Ghany
VÝŠE STIPENDIA: 15000,- Kč
ZEMĚ REALIZACE: Ghana
TERMÍN REALIZACE: 29.6.2012 – 23.8.2012
STRUČNÝ POPIS STÁŽE A VYKONANÝCH ČINNNOSTÍ
Dvouměsíční stáž jsem absolvovala ve východním regionu Ghany v malých venkovských komunitách
v Akyem Ofoase a Bontodiase. V Bontodiase jsem bydlela a v první polovině pobytu (4.7.-26.7.)
pracovala na základní škole Bontodiase Mehodist Primary A každý den od 8 do 14h. Do Ofoase jsem
docházela pracovat v komunitní knihovně zřizované organizací Plight of the Child International (dále
jen POCI). V době trimestru jsem v knihovně pracovala denně od 15 do 17h a o prázdninách (od 27.7.
do 21.8.) od 9 do 17h. Vykonávala jsem celou řadu činností, hlavní byly výuka angličtiny a
přírodovědy ve škole a výuka informatiky v knihovně.
PŘÍNOS PRO STUDENTA








využití teoretických znalostí a dovedností získaných za 4 roky studia v praxi
osobní rozvoj: komunikace s lidmi z odlišné kultury a s odlišným jazykem (časté používání
neverbální komunikace), zdokonalování schopnosti adaptace v novém kulturně odlišném
prostředí
osobní zkušenost s ghanskou kulturou, s mentalitou lidí, jejich životním stylem a názory
zkušenost s realitou školství v rozvojové zemi
lepší vhled do problematiky rozvoje, lepší pochopení překážek a příležitostí k rozvoji
získání zkušenosti s prací pro neziskovou organizaci z rozvojové země
lepší zaměstnatelnost v oboru

PŘÍNOS PRO PARTNERSKOU ORGANIZACI
 zorganizování ICT lekcí a zpracování ICT plánu, podle kterého učí všichni dobrovolníci a podle
kterého i po prázdninách budou plánovány lekce ICT pro dospělé a další kola pro děti
 asistence při organizování mnoha dalších akcí
 partnerská organizace získala příspěvek na své projekty

VYÚČTOVÁNÍ
Náklady
Cestovné (letenka, jízdenka,
doprava na projekt a z projektu
na letiště)
Pojištění
Očkování
Vízum
Ubytování
Stravné
Ostatní výdaje (poplatky
Aiesecu, léky, moskytiéra,
repelenty, internet)
Celkem

18 000 Kč

Hrazeno z Vavrouškova
stipendia
15 000 Kč

1 900 Kč
900 Kč
800 Kč
4 000 Kč
6 000 Kč
8 000 Kč

0
0
0
0
0

39 600 Kč

15 000 Kč

NÁVRH PREZENTACE VÝSTUPŮ




Prezentace zkušeností ze stáže a diskuze se studenty i s veřejností, promítání fotografií
(témata: zkušenosti ze stáže s prací pro „southern NGO“, výjezd přes Aiesec, vzdělávání a
práce v knihovně na ghanském venkově, či obecně diskuze o pobytu v subsaharské Africe,
dobrovolnictví)
Blog ghana.desther.cz (zejména fotogalerie a cestovatelské zážitky)

FOTODOKUMENTACE

Obr.1 Já, Emmanuel a naše třída – šestý ročník Bontodiase Methodist Primary A

Obr. 2 Komunitní knihovna v Akyem Ofoase

Obr. 3 Hodina informatiky s Nafthalim v knihovně

