ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO STIPENDIUM
JMÉNO: Petra Vymětalíková

ROČNÍK: 5.

NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU: Výzkum v rámci diplomové práce „Role dobrovolnických nevládních
organizací ve společnosti vybraných zemí Jihovýchodní Asie“.
VÝŠE STIPENDIA: 4 500 Kč

ZEMĚ REALIZACE: …Vietnam, Indonésie

TERMÍN REALIZACE: …1.1.2010 – 8.12.2010

Popis výzkumu
Výzkum se váže na diplomovou práci „Role dobrovolnických nevládních organizací ve společnosti
vybraných zemí Jihovýchodní Asie“. Neziskové organizace, využívající při svých aktivitách dobrovolníky,
jsou jak ve Vietnamu tak v Indonésii poměrně novou záležitostí. Pojem dobrovolník a dobrovolnická činnost
pronikají do společnosti velmi pomalu. Tyto organizace využívají jak místní tak mezinárodní dobrovolníky
k podpoře svých projektů, které jsou většinou sociálně či environmentálně zaměřeny. Cílem mého pobytu
bylo zjistit, jaká je role těchto organizací ve společnosti z pohledu místních dobrovolníků, mezinárodních
dobrovolníků, zaměstnanců organizací a zástupců místních komunit.
Výzkum proběhl kombinací dotazníků a strukturovaných interview s následujícími dotazovanými:
zaměstnanci vybraných organizací, místní dobrovolníci, mezinárodní dobrovolníci, zástupci místních
komunit, v kterých dané organizace pracují.

Stručný souhrn vykonaných činností

Ve Vietnamu výzkum proběhl v organizaci SJ Vietnam od 1.1. – 23.1.2010. Na doporučení ředitelky
organizace jsem se zaměřila na 3 stěžejní a nejstarší projekty organizace – Youth House project (projekt
především zajišťuje základní vzdělání pro děti z vyloučených komunit z oblasti Long Bien v Hanoji, které
nemůžou navštěvovat běžnou školu), Blind school project (dobrovolníci především vedou hodiny angličtiny
pro slepé děti) a Hospital project (dobrovolníci organizují volnočasové aktivity pro děti, které musí
dlouhodobě pobývat v nemocnici) Během této doby se mě podařilo získat 33 dotazníků od místních
dobrovolníků, 12 od současných či bývalých zaměstnanců organizace a 15 od současných či bývalých
dlouhodobých mezinárodních dobrovolníků na jednotlivých projektech.
S pomocí překladatelky se mě podařilo zrealizovat 25 krátkých strukturovaných rozhovorů s místními,
kterých se vybrané projekty přímo dotýkají.
Během této doby jsem též nasbírala potřebné dokumenty o organizaci a jejích projektech.
V Indonésii jsem pobývala od 24.1-7.2.2010. Během této doby se mě podařilo nashromáždit 5 dotazníků od
současných zaměstnanců, 18 od místních dobrovolníků a 17 od dlouhodobých mezinárodních dobrovolníků.

Dotazníky i interview pochází z většího počtu projektů než ve Vietnamu. Provedla jsem 19 strukturovaných
interview.

Přínos pro studenta/partnerskou organizaci

Byl to můj první výzkum a díky němu jsem získala spoustu zkušeností – s pomocí sociologa jsem si
sestavila dotazník, vedla strukturované interview s místními a hlavně zažila různá pozitiva a negativa vedení
výzkumu přímo v praxi.
Obě organizace výzkum uvítaly a čekají na výsledky – ani v jedné organizaci podobný výzkum neprobíhal a
shodli se, že tento výzkum využijí při zkvalitňování své práce. Navíc indonéská organizace plánuje
prezentaci výsledků na mezinárodním semináři v příštím roce.
VYÚČTOVÁNÍ:
Vlastní náklady
Cestovné
Ubytování
Stravné
Ostatní (viza)
CELKEM
CELKOVÉ
NÁKLADY
(vlastní + stipendium)

17 500
2 000
3 000
2 000
24 500

Hrazeno
z Vavrouškova stipendia
4 500

4 500
29 000

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).

