ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO STIPENDIUM
JMÉNO: Barbara Hudcová

ROČNÍK: třetí

NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU: Projekt „Podpora farmaření“ organizace Maendeleo
VÝŠE STIPENDIA: 11 000,-

ZEMĚ REALIZACE: Tanzanie

TERMÍN REALIZACE: 15. 7. - 15. 9. 2015
Stručný popis projektu/výzkumu
Dvouměsíční stáž probíhala v rámci projektu Podpora farmaření NNO Maendeleo v jihozápadní Tanzanii,
konkrétně ve vesnicích Malawatu, Mahango, Simike, Utengule/Usangu a Iduya. Byla realizována v období
od 15. července do 15. září roku 2015. Hlavní náplní stáže byl monitoring projektu na místě.
Stáž měla celkem 5 hlavních cílů. Jedním z nich bylo provést průběžné zhodnocení projektu Podpora
farmaření za období 2014/2015. Toho bylo dosaženo pomocí rozhovorů s farmáři a prováděním evaluace
pomocí dotazníků. Dalším cílem bylo vytvořit profily farmářů, kteří se do projektu zapojí v období
2015/2016. I s těmito farmáři byly prováděny rozhovory sloužící ke sběru dat a také byla pořízena
fotodokumentace. Získané informace budou sloužit při hledání sponzorů pro mikropůjčky jednotlivým
farmářům. Dále bylo v plánu v Tanzanii pořídit propagační materiály o NNO Maendeleo. Fotky i videa nyní
zpracovávám a budou využity do budoucna při propagaci a rozšiřování povědomí veřejnosti o projektu a
tématu mikropůjček.
Mezi cíle, jež naplněny nebyly, patřilo provést výzkum o změnách v sociální situaci mezi farmáři
zapojenými do projektu. Výzkum nebylo možné zrealizovat z časových důvodů. Místo toho však byly
pomocí dotazníků sesbírány data mezi farmáři zapojenými do projektu nově i mezi těmi, kteří v projektu
působí více let. Data budou porovnána s daty z minulého roku a stejné dotazníky budou použity i v roce
následujícím. Dále se nepodařilo realizovat plánovaný projekt Pohledy s příběhem. Místo toho byl na místě
zrealizován projekt Knihovnička v Mahangu. Podnět k tomuto projektu vzešel přímo z místní komunity
během rozhovorů.
Stručný souhrn vykonaných činností
Během pobytu jsem měla na starosti hlavně monitoring projektu a jeho evaluaci za rok 2014/2015. Celkově
proběhlo 28 rozhovorů s farmáři zapojenými do projektu v minulém roce. Dále jsem prováděla rozhovory
s farmáři, kteří se do projektu hlásí nově. Komunikace s místními a jejich zpětná vazba je pro projekt
klíčová. Proto byly zorganizovány 3 hromadné meetingy s farmáři, během kterých se řešili organizační věci
a možná zlepšení či změny do budoucna. Hodně času bylo věnováno také rozhovorům s místními
supervizory a rádci, kteří na projekt dohlížejí v průběhu roku.
Za velký úspěch považuji zahájení spolupráce se Zemědělským institutem v Igurusi. Po několikatýdenním
vyjednávání se nám podařilo s nimi uzavřít smlouvu, která se týká organizace zemědělských seminářů
v období září-prosinec 2015. V budoucím roce bude díky tomuto výrazně posílena vzdělávací složka
projektu, která je podle mého názoru zcela zásadní.
Důležitá je také administrace celého projektu. Během července bylo poskytnuto školení tanzanskému
dobrovolníkovi Geoffremu Mlawovi ohledně účetnictví.
Dalším úspěchem a cennou zkušeností bylo založení nového projektu Knihovnička v Mahangu. Byla
založena v domě jednoho z farmářů podpořených Maendeleem, který je zdravotně postižený. Zatím čítá asi
25 knih, týkajících se především zemědělství. Všechny knihy jsou ve svahilštině. Projekt je nastaven
udržitelně a proto část symbolického poplatku za půjčení (200TZS) jde do společného fondu, ze kterého
budou v budoucnu nakupovány další knihy.
Dále jsem během stáže pomáhala organizovat rodinný den, který byl plný teambuildingových aktivit a jako
již tradičně sloužil ke stmelení komunity a posílení vzájemných vztahů mezi českými dobrovolníky a
farmáři. Během dopoledne probíhalo společné vaření českých a tanzanských jídel a poté odpoledne plné her,
zpěvu a tance.
Přínos pro studenta (získané dovednosti) a partnerskou organizaci
Hlavním přínosem dvouměsíční stáže pro mne bylo získání zkušeností při práci na rozvojovém projektu.
Považuji za velmi důležité, že jsem dostala možnost propojit teoretické znalosti nabyté při studiu
s praktickými poznatky z terénu. Po více než dvou letech dobrovolničení pro organizaci Maendeleo jsem

projekt viděla na vlastní oči a ověřila si, že místní komunitě opravdu pomáhá. Jsem za to velmi ráda a mám
teď ještě větší motivaci do dalšího působení v organizaci. Během pobytu v Tanzanii jsem viděla, jak probíhá
rozvojový projekt a s jakými překážkami se potýká. Naučila jsem se rychle rozhodovat a fungovat ve
ztížených podmínkách (bez elektřiny, atd…). Zdokonalila jsem také své jazykové zkušenosti. Pracovním
jazykem pro mne byla angličtina, bylo však nutné osvojit si i základy svahilského jazyka.
Bylo to poprvé, co jsme navštívila rozvojovou zemi a setkání se s chudobou a celkovými místními poměry
byla pro mne důležitá zkušenost, která mne obohatila jak v profesním, tak hlavně v osobním životě.
Přesto, že v místě již vzniká tanzanská nezisková organizace Maendelo a cílem je projekt postupně předat do
rukou místních, je každoroční přítomnost českých dobrovolníků na místě zatím nezbytná. Během mého
pobytu došlo k evaluaci projektu v loňském roce a byly vysbírány data nutná k jeho fungování
v následujícím roce. Byly pořízeny fotky a videa, které budou použity v propagaci NNO v České Republice.
V neposlední řadě mi získané zkušenosti umožní pracovat pro NNO efektivněji a být více schopná kriticky
konzultovat nové myšlenky a přicházet s novými nápady.
Návrh prezentace výstupů
Výstup projektu bude prezentován 10. 11. 2015 v rámci přednášky během na MVŠO v Olomouci.
VYÚČTOVÁNÍ:
Vlastní náklady
Cestovné
Ubytování+stravné
Očkování+léky
Pojištění
CELKEM
CELKOVÉ
NÁKLADY
(vlastní + stipendium)

10400
8500
500
700
20100

Hrazeno
z Vavrouškova stipendia
5000
6000
11000
31100

