ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO STIPENDIUM
ROČNÍK: 5. ročník MRS

JMÉNO: Kristýna Lungová

NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU: Výzkum vody na Haiti v regionu Nord-Ouest
VÝŠE STIPENDIA: 20 000 kč

ZEMĚ REALIZACE: Haiti

TERMÍN REALIZACE: 11. 9. – 13. 12. 2013

Stručný popis projektu/výzkumu:
Projekt (Výzkum vody na Haiti) byl realizován ve spolupráci s českou organizací
Fidcon (projekt Praga-Haiti), která od roku 2009 vrtá na Haiti (konkrétně v regionu NordOuest) studny. Celý projekt měl 3 hlavní části:
1) Výzkum zaměřený na problematiku vody v aridní oblasti.
Hlavní výzkumnou otázkou byla: Jak výstavba 1 studny změnila život ve vesnici? Pro
zjištěných požadovaných dat byly použity metody jako pozorování, rozhovor a dotazník.
Výzkum si kladl za cíl zjistit vliv nové studny na zdraví obyvatel, vzdělání a zemědělství.
Výzkum byl realizován ve vesnici/městečku Bombardopolis v centrální části haitského
regionu Nord-Ouest.
2) Chemický a biologický rozbor vody ze studní
Část chemického rozboru, která byla provedena na místě, se zaměřila na chemické veličiny
jako pH, vodivost a amoniak. Ostatní chemické vlastnosti budou zpětně zjištěny na katedře
ekologie. Biologický rozbor umožňoval ve vodě měření přítomnosti koliformních bakterií,
bakterie E.coli a enterokoků.
3) Mapování území regionu Nord-Ouest
Data získaná terénním mapováním byla uložena v Openstreet mapách, které jsou veřejnosti
přístupné. Hlavním cílem bylo zjištění nejdůležitějších kartografických informací o daném
území, které budou použity nejenom vysílající organizací, ale také dalšími organizacemi,
které v regionu pracují.
Stručný souhrn vykonaných činností
Moje práce na Haiti byla velmi rozmanitá a vykonávala jsem daleko více činností
než bylo na počátku plánované. Všechny 3 záměry mého projektu na Haiti byly splněny.
Dále jsem se věnovala přípravě nových projektových dokumentů, tlumočení a také jsem
jednala s důležitými mezinárodními organizacemi zastoupených na Haiti.
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Vykonané činnosti:
Výzkum – během výzkumu se mi podařilo udělat 6 rozhovorů s představiteli komunity,
vyplnit 60 dotazníků a zrealizovat 6 pozorování u studny. Téměř na všechny otázky výzkumu
se podařilo nalézt odpověď. K výzkumu jsem také získala rozvojové plány a dokumenty
vypracované místní organizací, které jsou důležitým zdrojem dat pro mou diplomovou práci.
Rozbor vody – kvalita vody po stránce chemické i biologické byla testována na všech
studních, které vyvrtala organizace a pro srovnání také na jiných zdrojích, které lidé dodnes
používají.
Mapování – podařila se zmapovat západní část regionu Nord-Ouest, konkrétně
vesnice/města Baie de Henne, Bombardopolis, Môle Saint Nicolas a Maré Rouge. Skrze
mapování ze satelitních snímků byly do map zaneseny silnice a budovy, později díky
terénnímu mapování byly označeny důležité budovy (nemocnice, školy, obchody, budovy
veřejné správy....). Podařilo se také motivovat 2 další organizace pracující v oblasti pro
sdílení svých dat a podílení se na mapování.
Příprava projektů – příprava a podání dvou projektů u OSN. Oba dva projekty byly
zaměřené na získávání nových vodních zdrojů na Haiti
Tlumočení – jako jediný člen týmu jsem ovládala francouzštinu, která je úředním jazykem
na Haiti. Tlumočila jsem nejčastěji z francouzštiny, angličtiny i kreolštiny
Navazování spolupráce – jednou z mých důležitých činností bylo navazovat spolupráci
s organizacemi, které na Haiti již působí. Podařilo se mi získat pro spolupráci Action against
Hunger, Caritas Milano, Adema, Lifewater, Haven, USAID, Food for the Poor a mnoho
dalších. Účastnila jsem se nejrůznějších jednání jak z neziskovým, tak podnikatelským
sektorem.
Přínos pro studenta a partnerskou organizaci
Díky tříměsíčnímu projektu na Haiti jsem získala bohaté zkušenosti s prací
v neziskovém sektoru a s prací ve velmi obtížné a problematické rozvojové země. Před
odjezdem, ale i během svého pobytu jsem se musela naučit mnoha novým věcem. Získala
jsem znalosti o způsobech mapování, naučila jsem se dělat chemické i biologické rozbory
vody. V praxi jsem si osvojila projektový cyklus a podávání žádostí pro získání nejrůznějších
grantů. Byla jsem nucena jednat s nejrůznějšími organizacemi, partnery a účastnila jsem se
důležitých jednání v regionálních misích OSN (MINUSTAH). Díky takovým jednáním jsem
zlepšila své komunikační a vyjednávací schopnosti. Procvičila jsem si francouzštinu a
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angličtinu, ale také jsem získala základy haitské kreolštiny. Mohla jsem si zkusit vedení týmu
a díky své činorodé zkušenosti jsem navázala mnoho důležitých kontaktů.
Organizace Fidcon skrze můj výzkum a moji práci získala informace o kvalitě vody
ve vyvrtaných studnách, dále mapy, které poslouží pro vytipování nových míst a také data o
vlivu vybudovaných studní na život místních lidí. Takové informace mohou uplatnit pro
prezentaci své činnosti. V mé osobě získali také tlumočnici a osobu, která vypracovává
projekty a účastní se jednání.
Návrh prezentace výstupů
Získala jsem mnoho zkušeností a zajímavých dat a informací, které budu ráda
prezentovat v podobě různých besed a prezentací. Získaná data z výzkumu budou dále
prezentována v mé diplomové práci.
Kromě výše zmíněných výstupů dále prezentuji svoji práci na Haiti v médiích
(noviny, televize, rozhlas...)

VYÚČTOVÁNÍ:

0
0
0

Hrazeno
z Vavrouškova stipendia
19 008
0
0

31 589

992

31 589

20 000

Vlastní náklady
Cestovné
Ubytování
Stravné
Ostatní (vybavení pro
rozbor vody, očkování,
léky, vízum, ost.
vybavení)
CELKEM
CELKOVÉ
NÁKLADY
(vlastní + stipendium)

51 589 kč
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