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Na přelomu června a července 2018 se studenti a studentky oboru Mezinárodních rozvojových studií z Katedry
rozvojových a environmentálních studií (KRES) PřF UP v Olomouci zúčastnili exkurze do Gruzie. Tato terénní exkurze
mohla být uskutečněna díky podpoře České rozvojové agentury (ČRA) a projektu ,,Rozvojová spolupráce na vlastní oči“.
Gruzie spadá do kategorie zemí, kterým ČRA pomáhá v rámci spolupráce s méně rozvinutými zeměmi.

Gruzie je jednou ze šesti prioritních zemí České republiky, kam díky Strategii zahraniční rozvojové spolupráce na období
2018 až 2030 směřují projekty na podporu a rozvoj této země. Cílem exkurze byl zisk nejen teoretických poznatků,
které studenti a studentky získávají při výuce, ale především praktických znalostí a zkušeností. Ty získali účastníci a
účastnice exkurze díky diskusím v kancelářích mezinárodních, národních či lokálních organizací, ale také návštěvami
konkrétních projektů, které jsou realizovány prostřednictvím českých nevládních organizací v regionech. ČRA v nynější
době podporuje především projekty, týkající se zemědělství a lesnictví, ochrany životního prostředí, prevence katastrof,
sociální infrastruktury a služeb, ale také zdravotnictví či veřejné správy a budování občanské společnosti. Demokracie
v postsovětské zemi, která naposledy před deseti lety překonala válečný konflikt, je pořád křehká...

Exkurze do Gruzie trvala jedenáct dní a během této doby studenti a studentky měli možnost poznat dynamiku a lidi v
hlavním městě Tbilisi. Mladí lidé z Olomouce navštívili například Delegaci EU v Gruzii, kancelář Charity ČR,
Transparency International nebo také Caucasus Intitute for Peace, Democracy and Development. Vyslechli si také
přednášky odborníků z Rozvojového programu OSN, představitelky komunitního rádia pro práci s menšinami Marneuli
radio, nebo také zaměstnance organizace Center for Strategic Research and Development, která podporuje sociální
podnikání v podobě výroby suvenýrů, zachování lokálních tradic, podpory lidí se speciálními potřebami nebo bydlení
seniorů.

V rámci exkurze olomoučtí studenti a studentky navštívili také lokality mimo hlavní město Tbilisi, podívali se do regionů
Imereti a Kacheti, viděli na vlastní oči lokální iniciativy a malé projekty ve městech Kutaisi, Kvemo Chala, Tserovani,
Mtskheta, Terjola, Zemo Alvani a také jiný typ rozvoje v pobřežním městě Batumi. Právě v těchto oblastech se budoucí
experti a expertky na mezinárodní rozvoj setkali už s praxí – s realizací rozvojové spolupráce přímo v terénu. Mezi
nejzajímavějšími body exkurze byly projekty českých nevládní organizací – Charita ČR (na podporu místního turismu a
podnikání v podobě zpracovaní vlny) a Člověk v tísni (na podporu místních družstev a jejich zemědělské aktivity).



1. Společná fotografie účastníků a účastnic terénní exkurze do Gruzie
Skupinka studentů a studentek Mezinárodních rozvojových studií v doprovodu třech pedagogiček z Univerzity Palackého strávila 11 dní
v Gruzii, aby díky podpoře České rozvojové agentury přímo v terénu „rozvojové“ země viděla rozvojovou spolupráci na vlastní oči.



2.  Katedrála Bagrati
Noční pohled na jednu z památek, která do roku 2017 figurovala na seznamu UNESCO. Katedrála Bagrati se nachází ve městě 
Kutaisi. Původně pochází z 11. století, ale na konci 17. století byla poničena. Od roku 2010 je na seznamu památek v ohrožení. 



3. Přednáška o sociálním podnikaní v Gruzii
Jako jednu z prvních přednášek si studenti a studentky UP vyslechli od jednoho z mladých zástupců rozvoje sociálního podnikání 
v Gruzii, Gigou Chitishvilim z organizace Center for Strategic Research and Development. Následně proběhla také zajímavá diskuze o 
významu a financování sociálního podnikání a porovnaní se situací v ČR. Giga následně provedl studenty po Starém městě v Tbilisi. 



4. Badatelný rozvoj ve měste Tbilisi
Nejdelší čas strávili studenti a studentky UP ve městě Tbilisi. Jedná se o hlavní město Gruzie, kde žije necelých 1,5 milionu obyvatel a nachází 
se ve vnitrozemí země – na řece Kura. Mezi turisty nejen z Evropy je to velice oblíbená destinace. Fotografie je pořízena od katedrály 
Nejsvětější trojice a zachycuje pohled na přibližující se bouři. Je také dobře viditelná hora Mtacminda, ze které vede lanová dráha – oblíbená 
turistická atrakce. 



5. Návštěva projektu české organizace Člověk v tísni – pěstování ovoce
V regionu Terjola olomoučtí mladí lidé také navštívili projekt, podporující malé farmáře a jejich místní družstva. V sklenících
družstva Imedi pěstují plodiny, které potřebují vysoké teploty, například melouny.



6. Návštěva projektu české organizace Člověk v tísni – výroba vína
V regionu Terjola navštívili studenti a studentky rozvojové projekty místních družstev, realizované organizací Člověk v tísni a
podpořené ze zdrojů ČRA. Velmi inovativní byl projekt na podporu výroby tradičního gruzínského vína v družstvu Sazano.
Mladí lidé z Olomouce si nenechali ujít příležitost víno také ochutnat a naučit se tradiční přípitek.



7. Největší přímořské letovisko – město Batumi
Batumi je největší přímořské letovisko v Gruzii a na první pohled je od zbytku země odlišné. Nachází se v Adžárské autonomní republice a je 
také jejím hlavním městem. Jedná se také o velmi významný přístav s mnoha hotely a kasíny, který byl aktivní i v čase Sovětského svazu. Na 
fotografii je zachycená promenáda s turistickými atrakcemi, jako je ruské kolo nebo také socha Alí a Nino – zachycující příběh zakázané lásky. 



8. Skalní město Uplitsiche
Nedaleko hlavního města Tbilisi se nachází pevnost a také jeskynní město Uplitsiche. Město bylo založeno v 6. století př. n. l.  a 
jedná se o jedno z velkých lákadel pro turisty, nejen díky své bohaté historii. V době osobního volna přes víkend si ho 
nenechali ujít ani mladí lidé z Olomouce.



9. Jiný rozvoj města Batumi
Třetí největší město Gruzie se rozvíjí v posledních letech ve vysokém tempu. To je patrné také na fotografii, kdy jsou vidět jeřáby 
– stavějící moderní mrakodrapy, polyfunkční budovy. Právě jiné socioekonomické podmínky a jiný typ rozvoje mohli studenti a 
studentky UP pozorovat při toulkách městem. 



10. Diskuze s ředitelkou komunitního rádia Marneuli radio
Studenti a studentky z ČR se setkali na terase hostelu Envoy také s Kamillou Mamedovou - ředitelkou komunitního rádia –
Marneuli radio, které podporuje vysílání menšin v zemi. Mluvilo se o nezávislosti médií v zemích Východního partnerství. 



11. Návštěva Delegace EU v Gruzii
V hlavním městě Tbilisi se studenti a studentky UP také setkali s představiteli Delegace EU v Gruzii. Diskutovali nejen o 
možném vstupu Gruzie do EU a transformaci země z post-sovětského režimu do udržitelné a stabilní demokracie, ale také o 
úrovni dopravy, vývozu potravin a podpoře reforem v zemi. 



12. Návštěva projektu české organizace Charita ČR – podpora lokální výroby
V regionu Tušetie studenti a studentky navštívili projekty, které realizuje Charita ČR a finančně podporuje ČRA. Jedná se primárně 
o podporu lokální výroby a rozvoje regionu. Na fotografii se čeští účastníci a účastnice exkurze nacházejí v malé továrně na 
zpracovávání vlny. Probíhá tam proces čištění, barvení a dalšího zpracování v podobě točení na přízi.



13. Návštěva projektu české organizace Charita ČR – zpracovávání vlny
Místní ženy zpracovávají vlnu ručně a následně ji vyvařují v kotlích s vařící vodou, aby byla zbavena všech škodlivin. K oblečení 
nebo hračce z vlny, kterou si můžeme koupit v obchodě se suvenýry, vede opravdu dlouhá a komplikovaná cesta zpracovaní vlny. 



14. Setkání lokální iniciativy KONA na podporu místní mládeže
Nevládní organizace KONA působí v oblasti regionálního rozvoje, práce s dětmi a mládeží, a také vzdělávacích a sociálních iniciativ ve vesnici 
Kvemo Chala v oblasti Kaspi. Studenti a studentky UP se měli možnost setkat se zakladatelkou KONA, bývalou studentkou Mezinárodních 
rozvojových studií v Olomouci, Janou Kowalovou. S místní mládeží proběhla interaktivní diskuze o jejich potřebách, lokálním rozvoji a jak k němu 
sami mohou přispět. 


