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JMÉNO: Nikola Šašurová        ROČNÍK: druhý 

NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU: dobrovolnický workcamp v Nigérii 

VÝŠE STIPENDIA: 15 000 Kč       ZEMĚ REALIZACE: Nigérie 

TERMÍN REALIZACE: 9. 6. 2014 – 12. 9. 2014 

 

POPIS PROJEKTU 

Můj projekt byl realizován ve spolupráci s českou organizací INEX-SDA a nigerijskou organizací Voluntary 

Workcamps Association of Nigeria (VWAN). INEX-SDA byl mojí vysílací organizací zprostředkovávající 

veškeré náležitosti a komunikaci s hostitelskou organizací v Nigérii a zároveň pomoc s přípravou a 

organizací před cestou. Přijímací organizace Voluntary Workcamp Association of Nigeria mi pak po příjezdu do 

Nigérie zajišťovala formální zázemí a přejímala imigrační odpovědnost. Obě tyto organizace mi pomohly 

zprostředkovat dobrovolnický pobyt v Ijamido Children‘s Home, domě pro opuštěné či osiřelé děti, ve městě 

Sango Ota na jihovýchodě Nigérie. 

Zároveň jsem se zabývala získávání podkladů a materiálů pro moji bakalářskou práci, která se zaměřuje na 

výzvy vzdělávacího systému v Nigérii. 

 

STRUČNÝ SOUHRN VYKONANÝCH ČINNOSTÍ 

Mým úkolem bylo starat se o všechny malé i velké děti; pomáhat jim s každodenními domácími 

povinnostmi jako praní prádla, vaření, umývání nádobí, uklízení atd.; poskytovat jim pomoc při přípravě do 

školy nebo doučování pokud bylo třeba. Během prázdnin jsem pro děti vymýšlela různé hry a sportovní 

aktivity. Navázala jsem také spolupráci s neziskovou vzdělávací organizací One African Child z Ibadanu, 

jejíž členové na mé pozvání navštívili děti v sirotčinci a pomohli mi zorganizovat zábavné odpoledne. Vedle 

práce v sirotčinci jsem se také zúčastnila semináře You(th) Build Peace pořádaného mou hostitelskou 

organizací Voluntary Workcamps Association of Nigeria (VWAN) z finančních zdrojů Společného 

programu Evropské Unie a Evropského Centra pro Globální Nezávislost a Solidaritu Rady Evropy (Joint 

Programme of European Union and the North-South Centre of the Council of Europe). Seminář se zabýval 

rolí mladé populace v procesech utváření míru na lokální i mezinárodní úrovni s heslem „Educate globally, 

act locally“. Také jsem se podílela na organizaci tréninkového programu Producing Excellent Ministers for 

Global Impact  pro pastory z lagoského distriktu Oshodi. 

Navštívila jsem rovněž několik škol, oblastní vzdělávací centrum a hlavní knihovnu státu Ogun za účelem 

zisku místních materiálů o vzdělávacím systému a školství Nigérie pro mou bakalářskou práci. 

 

PŘÍNOS PRO STUDENTA A PARTNERSKOU ORGANIZACI 

Zcela klíčovým přínosem pro mě byla zkušenost s naprostou odlišným životem v rozvojové zemi. Ve své 

hlavě jsem musela odbourat mnohé stereotypy. Velmi cenným i šokujícím zážitkem pro mě byla také 



návštěva lagoského slumu. V každodenní komunikaci s místními lidmi jsem vylepšila své jazykové 

schopnosti, jak v anglickém jazyce, tak v místním jorubském, který jsem se snažila alespoň trochu 

ovládnout. Během několika měsíců strávených v místě projektu jsem mohla detailněji poznat místní kulturu 

a zvyklosti. Zároveň jsem díky účasti na mezinárodním semináři mohla poznat i občany jiných afrických 

zemí a zběžně se seznámit s jejich kulturou. Navázala jsem cenné mezinárodní kontakty, které mohu využít 

při své budoucí práci.  

Organizaci jsem přispěla svou prací a péčí o děti. Díky penězům, které jsem sehnala od církve, jsem také 

mohla dětem nakoupit mnohé potřebné věci, o které mě požádaly. Dále jsem zprostředkovala prvotní 

spolupráci mezi dvěma nigerijskými organizacemi (VWAN, One African Child), v jejichž spolupráci věřím 

i do budoucnosti. 

 

NÁVRH PREZENTACE VÝSTUPŮ 

Kvůli všobecně špatné pověsti Nigérie v rozvinutých zemích bych ráda napsala články založené na mé 

zkušenosti, která se velmi liší od reality prezentované médii. Zároveň bych se ráda podělila o spoustu 

krásných fotek dětí zřejmě formou výstavy. 

 

VYÚČTOVÁNÍ: 

 

 Vlastní náklady 
Hrazeno 

z Vavrouškova stipendia 

Cestovné 1 698 15 000 

Poplatky organizacím 

(zahrnující ubytování a 

stravné) 

23 140  

víza 5 607  

Ostatní (doprava 

v rámci země, 

očkování, léky, 

pojištění, …) 

18 478  

CELKEM 48 923 15 000 

CELKOVÉ 

NÁKLADY  

(vlastní + stipendium) 

63 923 

 

 


