ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO STIPENDIUM
JMÉNO: Zuzana BŘEHOVÁ

ROČNÍK: III. Bc.

NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU: Monitoring potřeb farmářů podpořených projektem
„Zemědělské mikopůjčky“ o. s. Maendeleo
VÝŠE STIPENDIA: 12 000 Kč
ZEMĚ REALIZACE: Tanzanie

TERMÍN REALIZACE: 24. 6. – 21. 8. 2013

1) Stručný popis projektu:
Dvouměsíční stáž probíhala v jihozápadní Tanzanii, ve vesnicích Mahango a Malawatu
v rámci projektu „Zemědělské mikropůjčky“, který realizuje občanské sdružení Maendeleo.
Při realizaci výzkumné stáže mělo být naplněno několik hlavních cílů. Maendeleo pro tento
rok plánovalo především další rozšíření své činnosti. Mezi hlavní cíle stáže patřilo zapojení
dalších skupin rolníků, kteří budou podpořeni mikropůjčkou. Bylo třeba vybrat tanzanského
dobrovolníka pomocí výběrového řízení, který bude Maendeleu pomáhat a zároveň dohlížet
na zemědělskou činnost farmářů v průběhu celého roku. Dalším cílem byly diskuze o realizaci
současných i dalších možných projektů v příštích letech, na kterých by se s námi farmáři plně
podíleli (např. výstavba zemědělského skladu). V Tanzanii měla být od roku 2013 založena
také sesterská organizace.
Během realizace stáže jsem byla zodpovědná především za vedení výzkumu potřeb
zapojených farmářů. Provedení výzkumu mezi farmáři bylo hlavní náplní mé práce. Výzkum
se soustředil na spokojenost s projektem o. s. Maendeleo, na problémy, kterým čelí a naopak
na pozitiva projektu. Zapojení farmáři mají během roku setkání (školení/tréninky) s místním
zemědělským referentem, proto jsem měla za úkol zjištění přínosů těchto školení/tréninků.
Některé cíle výzkumné stáže nebyly naplněny. Výběrové řízení na tanzanského
dobrovolníka – kontrolora nakonec nemuselo být realizováno, o. s. Maendeleo dalo přednost
důvěrnému doporučení druhého tanzanského dobrovolníka a přítele (středoškolského učitele),
který občanskému sdružení velmi pomáhá již od jeho počátku. Partnerská organizace letos
nebyla založena pro svou organizační náročnost a pro nedostatek tanzanských
dobrovolnických pracovníků, kteří by zajišťovali bezproblémový chod organizace v Tanzanii.
Zemědělská školení ani tréninky farmářů bohužel v průběhu roku neproběhly podle smluvně
domluveného plánu, bylo proto nutné zareagovat a řešit situaci s místní vládou, která
své závazky nedodržela.
2) Stručný souhrn vykonaných činností
V rámci monitoringu a kontroly projektu jsem vedla s místními rozhovory, dále proběhly
schůze jednotlivých skupin i hromadné schůze se všemi zapojenými farmáři. Cílem bylo
zjistit co nejvíce informací o tom, jak jim projekt pomáhá, jaké jsou silné i slabé stránky
projektu a jaká přijmout opatření, aby byly slabiny odstraněny. Na základě přijatých opatření
je projekt efektivnější, může dále expandovat a tak pomoci více lidem.
Během stáže byli vybráni noví rolníci, se kterými byly uzavřeny smlouvy na roky 2013–
2015. Kromě schůzí s farmáři proběhly také meetingy s místní vládou a se zemědělským
referentem, po kterých jsme vyžadovali svědomitější dodržování smluvně dohodnuté bližší
spolupráce.
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Pro stmelování vztahů ve skupinách jsem vymyslela několik aktivit, které jsme
pro farmáře (nebo společně s nimi) zorganizovali. Vymysleli jsme také některé
„nezemědělské“ produktivní aktivity, kterými by mohli farmáři ve skupinách také kumulovat
svůj kapitál. Některými z nich byly např. workshop výroby mýdla nebo návštěva centra,
kde ženy vyrábí výrobky z bambusu.
3) Přínos pro studenta (získané dovednosti) a partnerskou organizaci
Dvouměsíční stáž v Tanzanii s neziskovou organizací pro mě znamenala výjimečnou
příležitost jak propojit své znalosti z bakalářského studia s osobní zkušeností. Práce
v občanském sdružení Maendeleo pro mě takto nabyla mnohem vyšší hodnoty. Viděla jsem,
že projekt je opravdu nastaven tak, aby lidem pomáhal, a pomáhá. Práce s tamními lidmi
na venkově v zemi, která je na seznamu LDC´s je pro mě velkou životní (i profesní)
zkušeností, kterou mi již nikdo nevezme.
Kromě toho jsem měla možnost vylepšit své schopnosti vyjednávání v cizích jazycích.
Hlavním komunikačním jazykem pro mě byla angličtina, nicméně bylo nutné používat
i svahilštinu, v které jsem jako úplný začátečník během dvou měsíců stáže výrazně pokročila.
Blíže jsem poznala také místní kulturu a zvyky.
Pro o. s. Maendeleo, které nemá pro zatím v Tanzanii stálé zázemí, je přítomnost českých
dobrovolníků v místě implementace nezbytná. Během pobytu probíhá monitoring projektu
a na základě jeho výstupů pak přijímání potřebných opatření. Ve spolupráci se současnými
farmáři probíhá výběr nových skupin, které budou podpořeny. Organizujeme také
teambuildingové aktivity pro utužování vztahů ve skupinách. I pro občanské sdružení je tedy
práce dobrovolníků v Tanzanii stále zásadní. Na letošní misi v Tanzanii byl vybrán tanzanský
dobrovolník, od kterého si Maendeleo slibuje přerozdělení alespoň části prací, tj. především
monitoring a dokumentace projektu v průběhu celého roku; měl by tedy významně usnadnit
práci českým dobrovolníkům.
4) Návrh prezentace výstupů
Výstupy z výzkumné stáže již byly prezentovány v rámci kampaně Česko proti chudobě
v Olomouci 2013. V nejbližších dnech i týdnech poté proběhnou další prezentace výstupů,
a to znovu v Olomouci, dále pak v Ostravě a v Brně.
Kromě výše uvedených výstupů přednáškového charakteru se snažím jednat o prezentaci
v médiích (noviny, vysílání ČR Radiožurnálu a vysílání ČT).
VYÚČTOVÁNÍ:
Vlastní náklady
Cestovné
Ubytování + Stravné
Administrační poplatky
Očkování, léky
CELKEM
CELKOVÉ
NÁKLADY

10 900,9 600,1 500,5 800,27 800,-

Hrazeno
z Vavrouškova stipendia
12 000,-

12 000,39 800,-
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