ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO STIPENDIUM
JMÉNO:

Pavla Šedlbauerová

ROČNÍK:

2. navazující magisterský

NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU: Realizace kvantitativního výzkumu pro účely diplomové práce na téma
- Srbsko: rozvojové příležitosti se zaměřením na romskou komunitu v okolí Bělehradu.
VÝŠE STIPENDIA: 6000 Kč

ZEMĚ REALIZACE: Srbsko

TERMÍN REALIZACE: 31.8. – 9.9. 2009

OSNOVA:
• Stručný popis projektu/výzkumu
Pro účely mé diplomové práce jsem zvolila metodologii kvantitativního výzkumu. Cílovou skupinou
výzkumného vzorku byli Romové žijící v ghettu v okolí Bělehradu (navštívila jsem tři komunity) ve věku 10
- 60 let, výběr byl zcela náhodný. Forma sběru dat byla pomocí dotazníků (kombinace otevřených i
uzavřených otázek), dotazník přikládám. Gramotní respondenti dotazník vyplňovali sami, u těch
negramotných se dotazník vyplňoval za mé přímé účasti pomocí řízených rozhovorů dle otázek z dotazníku.
Dotazník byl zaměřen na spokojenost a znalost romské populace o pomoci, která jim je poskytována, na
další možnosti podpory a rozvoje a jejich vlastní participaci. Dále měl výzkum zjistit realitu možných
rozvojových projektů a problémy či úspěchy poskytované pomoci romské menšině. Abych předcházela
komunikační bariéře, byl u výzkumu přítomen Aleksander Pilić, který vybrané komunity dobře znal.
V rámci výzkumu také proběhly doplňkové rozhovory se sociálními pracovníky pro ověření správnosti
výpovědi v dotaznících a pro hlubší pochopení daného tématu. Kompletní sběr informací byl doplněn
návštěvami v určených organizacích, rozhovory s kompetentními osobami a prostudováním vhodných
dokumentů a zdrojů. Sběr těchto dalších informací byl zaměřen na rozvojové příležitosti Srbska, rozvojové
projekty, především pak pro romskou komunitu a také na zahraniční partnery v rozvojové spolupráci.
• Stručný souhrn vykonaných činností
1) dotazníky ve třech komunitách (obydlí - Mali Mokri Lug, Marinkova Bara, New Belgrade – Block 45)
2) 70 respondentů (nízký počet je z důvodu přestěhování ghetta Gazela v centru Bělehradu na jeho okraj
před mým příjezdem do Srbska, toto obydlí jsem chtěla navštívit, ale bohužel mi to z bezpečnostního
hlediska nebylo doporučeno) V létě se do Srbska budu zřejmě vracet, takže počet dotazníků potřebný
k úrovni výzkumu pro magisterskou práci doplním.
3) návštěva organizací a rozhovory se sociálními pracovníky
- Romsko Srce (Humanitarian Org. for Roma Rights) – koordinátor projektů Žika Mitrović
- Caritas Srbije i Crne Gore – ředitelka Slavice Žitković
- Caritas Beograd – ředitel Miodrag Žitković
- radnice Palilula – Representation of minority groups in Palilula – Muhamah Osman
- Škola Božidar Adzija – konzultant Zoran
- Crveni Krst – soc. pracovnice Maria
- Charita ČR (Brno) – konsultanti Laura Kopecká, Aleksander Pilić (Srbsko)
- Česká Ambasáda – přislíbena komunikace přes e-mail
4) zisk potřebné dokumentace s různých projektů a situace Romů v Srbsku:
- Analysis of the Situation of Internally Displaced Persona from Kosovo
- Stanovanje i naselja Roma
- Obavezna dokumentacija IRL, Studija i prakse
- ERSO Report Serbia
- The EuropaAid: Gross-border Proframme Serbia under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
- SWIFT: Sustainable Waste Initiative for a Healthier Tomorrow Centre
- dokumentace projektů WHO a další…

• Přínos pro studenta (získané dovednosti) a partnerskou organizaci
Odjezd do Srbska za účelem realizaci výzkumu pro diplomovou práci byl pro mne velmi přínosný.
Dozvěděla jsem se mnoho užitečných aktuálních informací i poznatků z minulých let, které mohu sepsat.
V magisterské práci tak poskytnu náhled na situaci Romů v Srbsku a rozvojové příležitosti této země. Nejen
partnerská organizace (Caritas Srbije i Crne Gore), ale i ostatní instituce působící v Srbsku či v ČR, které se
zajímají o tuto problematiku, se mohou následně z mé závěrečné práce inspirovat a případně zefektivnit
svou činnost v této oblasti. Caritas Srbije i Crne Gore v případě zájmu přislíbila spolupráci s naší katedrou
v oblasti poskytování praxe studentům.
• Návrh prezentace výstupů
-

Informace o Srbsku celkově
Rozvojové příležitosti a potenciály Srbska
Situace Romů v Srbsku, speciálně pak v okolí Bělehradu
Projekty pro Romy, partneři
Výsledky a poznatky z mého výzkumu

CELKOVÉ NÁKLADY: 8 310,- Kč (z Vavrouškova stipendia hrazeno 6000,- Kč)

