
 
 

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: 

ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE 

Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí 

reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 

 

Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká 

Jméno a příjmení garanta tuzemské stáže: Táňa Bednářová 

Název a adresa instituce: Wontanara o.s., Tyršova 1, Praha, 120 00 

Datum konání stáže: 1. 6. 2013 – 30. 6. 2013 

Analýza organizace 

Wontanara je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1999 z iniciativy členů mezinárodního 

Humanistického hnutí. V roce 2010 se organizace rozhodla osamostatnit a věnovat se primárně 

aktivitím, které se týkají rozvojové spolupráce. 

 Struktura a zaměření organizace  

Wontanara se věnuje jak aktivitám v Guinei, tak i v České republice. V České republice se věnuje 

rozvojovému vzdělávání na školách. Provozuje centrum neziskových aktivit, kde probíhají akce 

různého typu pro veřejnost a obchůdek FairTrade.  

V Guineii úzce spolupracuje s neziskovou organizací AGUIPAH. Úzká spolupráce mezi 

organizacemi se jeví jako velmi efektivní způsob rozvojové pomoci. Protože organizace v Guineii 

zná své primární potřeby a celkové prostředí nejlépe. Česká organizace má zase mnohme větší 

prostor pro získávání finančních prostředků a k propagaci celé organizace. 

 



 
 

 Analýza činnosti organizace 

Mezi hlavní cíle činnosti patří vytváření tolerantní, multikulturní společnosti – výchova k  nenásilí, 

respektu různorodosti, solidaritě a toleranci, rozvojová a globální výchova a osvěta. 

 Zmapování projektových aktivit organizace v ČR i v zahraničí  

Mezi hlavní aktivity občanského sdružení v Guineii patří: 

1. Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku pro Guineu 

2. Zřizování škol a vzdělávacích zařízení 

Wontanara postavila tři základní školy a pět jich zrekonstruovala. Všechny nyní provozuje a 

snaží se zde mimojiné o vzdělávání k nenásilí. Díky svému dlohouletému působení a 

zkušenostem ale zjistila, že samotné vybudování školy mnohdy nestačí. Děti chodily do školy 

hladové nebo nemocné. Proto se koordinátoři rozhodli v místě školy vybudovat vždy malé 

zdravotnické středisko. 

3. Organizace Help Campu v Guineii. Kdy skupina dobrovolníků z České republiky vyjede na 

určitou dobu a na místě pomáhá s čím je potřeba. 

 

V České republice se Wontanara soustředí na: 

Organizování benefičních výstav, koncertů, večerů apod. v ČR 

Provozování Centra neziskových aktivit 

Rozvojové vzdělávání na základních a středních školách 

Celkové zapojení organizace do národních a mezinárodních projektů a 

organizací 

V současné době je Wontanara platným členem FORSu. V jiných mezinárodních nebo národních 

projektech se ve vetší míře neangažuje, ale spíše vytváří své vlastní menší projekty. 



 
 

Zaměření na propagaci aktivit a projektů organizace 

Stěžejní částí mé stáže bylo PR a marketing. Zaměřila jsem se na propagaci organizace na sociálních 

medií a navrhla několik následujících nápadů. 

1. Prodávat na Facebooku nebo na stránkách organizace produkty z Guinei. 

2. Vytvořit Soutěž, která by nám získala větší popularitu na Facebooku  

3. Udržovat aktivitu na Facebookové stránce – začít psát blog, články – jednou týdně o tom, co 

se děje v Guineii, v kanceláři, nad jakýma projektama se přemýšlí, o neziskovém sektoru a o 

rozvojové pomoci.  

4. Založit LinkedIn pro organizaci. Díky tomu mohou s organizací být propojeni bývalí a 

současní zaměstnanci a také dobrovolníci.  

5. Možnost elektronického placení přes webové stránky nebo Facebook. Pro neziskové 

organizace existují dva různé způsoby implementace platebních karet na web. První projekt 

se jmenuje darujspravne.cz. Nezisková organizace musí mít vytvořenou veřejnou sbírku, 

fungovat déle než dva roky a mít k dispozici finanční a výroční zprávy. Implementace je 

zdarma, odvádí však z každého došlého daru 1 Kč. Druhý projekt se jmenuje darujme.cz a je 

možné se do něj přihlásit i bez toho, aniž by byla vytvořena veřejná sbírka. Odvádí se ovšem 

z kažé darované částky 2%. 

Zmapování možností spolupráce se školami, médii a případně dalšími 

institucemi 

Spolupráci se školami jsem považovala za velmi přínosnou. Pokusila jsem se tedy oslovit některé ze 

základních a středních škol primárně na Moravě s možností přednáškek o rozvojovém vzdělávání. 

Bohužel kvůli konci školního roku o přednášky nebyl zájem. Rozhodli jsme se ale akci opakovat 

v září, kdy by zde měl být na návštěvě koordinátor projektů z Guinei. 



 
 

 Zmapování projektových aktivit organizace v mimoevropských zemích  

V první fázi jsme se soustředila na možnosti získání peněz z evropských fondů, konkrétně 

z Evropské komise, kde se každý den objevují nové výzvy. Bohužel žádná výzva nebyla aktuálně  

vypsána přímo pro Guineu.  

Jelikož Guinea nepatří mezi priorotní země české rozvojové spolupráce, nejsou pro ni vypisovány 

žádné granty z Ministrestva zahraničních věcí. Získání zdrojů z veřejného sektoru je proto pro 

Wontanaru velmi obtížné. 

Dále jsem se soustředila na získání nové pracovní síly. Zaujal mě projekt Stáže pro mladé, který je 

koncipován pro studenty středních a vysokokých škol. Wontanara se do tohoto projektu zapojila, 

tak že nabídla dvě stáže – specialista marketingu a administrativní pracovník. Na těchto pozicích se 

během roku vystřídá až 6 stážistů, kteří mimo možnost získání praxe dostanou i hodinovou mzdu, 

která bude proplácena z Evropské Unie.  

Zajímavým projektem je také Rok Jinak, který pořádá nadace Vodafone. Nezisková organizace tak 

má šanci získat na rok odborníka, s kterým uskuteční dopředu vymyšlený projekt. Uzávěrka je na 

konci září a Wontanara se bude snažit zúčastnit.  

Materiálně technické vybavení navštívené organizace 

Wontanara sidlí společně s dalšími neziskovými oganizacemi v centru hlavního města. Ve své 

kanceláři má několik počítačů, multifunkční kopírovací stroj a malou knihovničku, která primárně 

zahrnuje témata o rozvojové spolupráci, Guinei a vzdělávání. 

Individuální odborné konzultace a zpojení odborníků 

Občanské sdružení Wontanara nemá žádné stále zaměstnance. Na OSVČ zde pracuje: 

Táňa Bednářová, která má na starosti všechny výše zmíněné projekty, jejich financování a 

marketing celé organizace. 

Pavlína Fáberová má na starosti projeky Adopce na dálku, celou jejich administraci a komunikaci 

s adoptivními rodiči a realizátory projektu v Guinei. 



 
 
V souladu se zaměřením stáže proběhly odborné konzultace především se zaměstnanci občanského 

sdružení.   

Táňa Bednářová tana.bednarova@gmail.com 

Pavlína Fáberová adopce@wontanara.cz 

Účast na aktivitách spojených s propagací projektů rozvojové spolupráce v 

mimoevropských regionech (adopce afrických dětí na dálku, dostavba školy, 

zřízení vrtu na pitnou vodu) 

 

1.Spoluvytváření nápadů k šíření informací o zmíněných projektech a následně jejich realizace: 

spolupráce se školami, s médii, oslovování případných dárců, apod.  

Kromě výše zmíněných nápadů jsem se také pokoušela získat možné prostředky pro stavbu vrtu. 

Narazila jsem na několik grantových výzev, primárně od velkých korporátních společností, které 

nabízí granty v této oblasti. Na napsání grantu je ale potřeba zkušeného odborníka, který má již 

nějaké zkušenosti. 

2.Zmapování projektových aktivit organizace v mimoevropských zemích a celkové zmapování 

činností organizace pro potřeby webových stránek www.ceskapomoc.cz 

Byly zmapovány veškeré aktivity jak v České republice, tak i v Guineii, v nejbližší době tak budou na 

webové stránky zavedeny. 

 

 

 

V Praze, 7.7.2013        Adéla Chlumecká 

 

mailto:adopce@wontanara.cz

