ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO STIPENDIUM
JMÉNO: Kateřina Kulichová
ROČNÍK: I. Mgr.
NÁZEV PRAXE/STÁŽE: Sdílení zkušeností v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a
jejich využití.
VÝŠE STIPENDIA: 7.500 Kč
ZEMĚ REALIZACE: Bosna a Hercegovina
TERMÍN REALIZACE: 5 týdnů v období leden-duben 2015
1. Stručný popis stáže

Stáž proběhla ve městě Sarajevo, na jehož území již přes 2 roky působí sdružení Udruženje za podršku
razvoja turizma i zaštitu životne sredine, která se zabývá rozvojem šetrné turistiky a ochranou
životního prostředí. O těchto tématech se snaží zvyšovat povědomí skrze osvětu a vzdělávání dětí a
mládeže. Během mého pobytu mne sdružení zahrnulo do jeho běžného fungování, důležitou součástí
bylo také společné sdílení zkušeností v oblasti šetrné turistiky a environmentálního vzdělávání
z českého a bosenského prostředí. Toto sdílení zkušeností probíhalo v podobě četných schůzek se
členy organizace, překladem výukových materiálů, dále také v podobě ukázky praktických výukových
programů na místní základní škole Isak Samokovlija a realizace akcí pro veřejnost - oslav Dne Země.
Zároveň mi bylo umožněno pomáhat ve spřátelené organizaci Crveni križ Novo Sarajevo, které
zajišťovalo organizaci a distribuci humanitární pomoci v podobě zimní obuvi a oblečení sociálně
nezajištěným rodinám. Tato humanitární pomoc byla poskytnuta norskou organizací Go Care Norge,
avšak k cílové skupině jí doputoval pouze zlomek…
Absolvování této stáže posílilo můj zájem o environmentální výchovou a aktivní ochranu životního
prostředí a ráda bych i nadále podporovala jejich rozvoj na Balkáně. S organizací S.T.E.P. jsem stále
v kontaktu, rádi bychom v letních měsících zorganizovali pracovní kemp pro revitalizaci místního
parku. Dále s další organizací Ekotim Sarajevo a dalšími evropskými organizacemi, které se zabývají
ochranou životního prostředí, plánujeme uspořádání setkání mladých lidí v rámci Balkan Youth
Climate Movement, na které momentálně sháníme prostředky například z Visegradského fondu.
2. Stručný souhrn vykonaných činností
Zamýšlenými aktivitami mé stáže bylo zapojení se do běžného fungování organizace – vyhledávání
grantových výzev, fundraising, pomoc při přípravě projektových žádostí a přípravě osvětových akcí a
kampaní pro veřejnost a práce s vysokoškolskými studenty v oblasti ochrany životního prostředí a
rozvoje šetrné turistiky a také sdílení zkušeností mezi bosenskou organizací S.T.E.P. a českým
Střediskem ekologické výchovy SEVER a praktické využití těchto zkušeností.
Realizovanými činnosti v organizaci bylo vytvoření kompletního seznamu subjektů (fondů, donorů),
kteří nabízí finanční podporu projektům, které se zabývají vzděláváním, ochranou životního prostředí
nebo rozvojem turistiky a také pravidelné sledování jejich internetových stránek a nových grantových
výzev. Dále jsem se účastnila všech skupinových schůzek a porad organizace, na kterých se řešila

dosavadní i budoucí práce a poslání organizace, a na kterých taktéž probíhaly diskuze a výměny
zkušeností – byla diskutována témata jako např. státní politika a podpora ochrany životního
prostředí, úřady a státní instituce v ochraně ŽP, vztah veřejnosti k ochraně ŽP, environmentální
výchova a vzdělávání, konkrétní výukové programy a rozvoj šetrných forem cestovního ruchu. Při
podávání informací z českého prostředí jsem čerpala z mých dosavadních zkušeností ve Středisku
ekologické výchovy SEVER. Sama organizace projevila zájem především o naše výukové programy pro
děti základních a středních škol, vybrané programy jsem tedy překládala, věnovala se jejich
metodickému popisu a praktické ukázce. Praktická ukázka 2 vybraných programů proběhla v základní
škole Isak Samokovlija se žáky pátých tříd. Programy proběhly vždy za účasti a pomoci členů S.T.E.P.
Dále jsem společně se členy organizace připravovala a organizovala oslavy Dne Země. Cílem této akce
bylo přiblížit místním občanům problém znečišťování životního prostředí v BaH, uspořádat aktivity
pro jeho zlepšení a nabídnout místním také aktivní využití volného času. S dětmi ze zapojené základní
školy jsme také v rámci oslav Dne Země vyčistili okolí školy a přiblížili si pojem a proces třídění a
recyklace.
Abych svůj čas v Sarajevu využila efektivně, v lednu jsem se také účastnila s organizací Crveni Križ
Novo Sarajevo připravování a distribuce humanitární pomoci v podobě zimního oblečení a obuvi. Při
této příležitosti jsem chystala jednotlivé balíčky s pomocí a následně je distribuovala předem
určeným rodinám.
3. Přínos stáže pro studenta
Hlavním přínosem mého pětitýdenního pobytu v Sarajevu bylo vyzkoušení práce v neziskovém
sektoru v bosenských podmínkách, které jsou mnohem náročnější než u nás. Hlavním problémy, na
které jsme často naráželi, jsou ohromné byrokratické překážky a nezájem veřejnosti o ochranu
přírody a slabá státní podpora neziskového sektoru. Organizace tak často musí být závislé na
zahraničních či soukromých donorech či dobrovolné práci. Kromě hlubšího porozumění fungování
neziskového sektoru a ochraně přírody v bosenském prostředí jsem zároveň prohloubila své znalosti
bosenského jazyka, metodických zásad a nabyla jsem další zkušenosti práce s dětmi a organizování
akcí pro veřejnost.
Při práci pro Crveni Križ Novo Sarajevo jsem se seznámila s téměř kompletním procesem organizace a
distribuce humanitární pomoci. Bohužel si ale mladí dobrovolníci, místní úředníci i náhodní
kolemjdoucí plnili své tašky více než balíčky potřebným. Místo, kde byly věci uchovávány, bylo také
několikrát v noci vykradeno. Tento zážitek a zkušenost byly upřímně deprimující, i tak je však
hodnotím jako přínosný pohled do reálné praxe.
Přínosem také bylo samotné vypracování projektové žádosti pro udělení stipendia a závěrečné zprávy
stáže. Ráda bych poděkovala Katedře rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci za udělené stipendium, díky kterému jsem měla možnost všechny výše zmíněné
zkušenosti získat a rozšířit si tak své obzory. Velmi si této poskytnuté příležitosti vážím.

4. Přínos stáže pro partnerskou organizaci
S.T.E.P. je relativně novou neziskovou organizací, která ještě stále hledá finanční, metodickou i
institucionální podporu. Věřím, že pro organizaci bylo přínosem předání a ukázka výukových
programů pro děti, které může nyní organizace sama využít nebo podle nich vytvářet programy nově.
Dále jako přínos vidím pomoc a nápady při organizaci oslav Dnů Země i diskuze o situaci v České
republice, které mohou sloužit k nastartování iniciativ zaměřených na posilování environmentálního
hnutí v BaH. S.T.E.P. pak vidí výhodu i v navázaní další spolupráce s českou organizací.

5. Návrh prezentace výstupů
-

Diskuze či přednáška o problematice ochrany životního prostředí v BaH
Zpracování zprávy o ochraně životního prostředí v BaH
Článek v Žurnále UP, případně v dalším tisku

Pokud se mi naskytnou další příležitosti prezentovat výstupy mé stáže, zajisté jich využiji.
6.

Fotodokumentace

Fotografie jsou přiložené v samostatném dokumentu.

7. Potvrzení o splnění stáže

8. Vyúčtování

1110,5250,1320,-

Hrazeno z Vavrouškova
stipendia
5283,1445,-

818,-

587,-

Vlastní náklady
Cestovné
Ubytování
Stravné
Ostatní:
Cestovné v rámci země
Provozní náklady

185,-

8 498,-

Celkem
Celkové náklady


-

7 500,15 998,- Kč

Podrobné vyúčtování a kopie dokladů jsou přiloženy v samostatném dokumentu

