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diskuse tématu „věda a společnost“
nástroje podpory spolupráce vědy a široké veřejnosti
prostor pro tvorbu a setkávání nabídek a poptávek
po prakticky zaměřených aplikovaných výzkumech
Mezinárodní konference
VĚDCI A VEŘEJNOST
V ROZHODOVACÍCH PROCESECH

JAK VvA VYPADÁ?

2/8

CO KONKRÉTNĚ VvA NABÍZÍ?
BURZA – nabídky a poptávky výzkumů
STUDENTI/VĚDCI – NABÍZEJÍ VÝZKUMNOU KAPACITU
VEŘEJNOST, NNO – POPTÁVAJÍ VÝZKUM

novinky z „věda a veřejnost“
příležitosti, zdroje, expertizy
semináře, konference, vzdělávání
fundraisingové příležitosti
soutěže studentských prací
stáže
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PROČ BURZA pro…
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STUDENTY a STUDENTKY
AKADEMIKY, VĚDCE a VĚDKYNĚ
VEDOUCÍ KURZŮ, PŘEDNÁŠEJÍCÍ
seminární, bakalářská či diplomová práce nemusí skončit „v šuplíku“

inspirace pro plánovaný výzkum či studii, jaká konkrétní témata zajímají veřejnost
vyšší kvalita práce a posílení jejího dopadu na společnost
nové výzkumné perspektivy

vstup do terénu a přístup ke specifickým výzkumným datům
neotřelá a přitom kvalifikovaná oponentura
vyšší zájem nových studentů o obor, inspiraci pro novou generaci vědců a vědkyň

zvýšení společenského povědomí o smyslu výzkumu
příležitost pro navázání nových kontaktů a partnerství
osobní potěšení z práce

PROČ BURZA pro…
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OBČANSKÁ SDRUŽENÍ a další NEVLÁDNÍ ORGANIZACE
POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB či VZDĚLÁVÁNÍ
ODDÍLY a SDRUŽENÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE
NEFORMÁLNÍ SKUPINY a ŠIROKÁ VEŘEJNOST
odborné argumenty a studie, které pomohu řešit určitý problém, zkvalitnit
práci organizace, skupiny, navázat nové kontakty, nahlídnout pohled na
každodenní práci novýma očima…
Plánujeme inovovat činnost, rádi bychom lépe porozuměli potřebám cílové
skupiny a ušili jí nabídku přímo na tělo…
Chystáme veřejnou kampaň a přemýšlíme, jak s omezenými prostředky
oslovit co nejvíc lidí…
Zvažujeme, jak efektivněji rozdělit práci mezi členy našeho týmu a jak do
činnosti naší organizace zapojit dobrovolníky…
V okolí našeho bydliště se zahajuje nová výstavba a my bysme rádi věděli,
jaký bude mít dopad na náš každodenní život…
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Jaký vliv má časté lhaní na rozvoj onemocnění depresí?
Má poloha obce (konkrétně
Provést výzkum zaměřený na efektivní
vesnice Aughancloy) vliv na
využívání nových médií při zapojování
dosažitelnost veřejných statků, jako
mladých lidí do otázek prevence rakoviny
jsou vzdělání, doprava a zdraví?
(nebo zdravotních problémů jako takových).
Provést výzkum zaměřený na
S použitím existujících videí, fotografií a audio
problematiku kouření mezi
materiálů vytvořit krátké filmy zachycující
studenty, zvláštní pozornost
život šesti osob, které se účastnily
věnovat studentům oborů
vzdělávacího programu organizace. Tři minuty
souvisejících se zdravím.
z každého filmu budou přístupné na internetu
on-line.
Jak efektivně využít nová média pro
zkvalitnění fundraisingu dobrovolnických
Navrhnout design a provést analýzu nákladů
zdravotnických organizací?
fungování víceúčelového hřiště určeného
širokému spektru dětí a mladých lidí, kteří
Provést zdravotní a bezpečnostní audit v
jsou klienty sociálního bydlení.
rezidenčních čtvrtích obce. Zjistit, zda je
Navrhnout mediální kampaň, která má šířit nezbytné zavedení nových opatření na
informace o službách pro děti a rodiny k
omezení rychlosti.
relevantním cílovým skupinám v místních
komunitách.

JAK NA TO – aktuální stav
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PROHLÍŽET

VKLÁDAT

Nabídky zpracování výzkumů

Vložit novou nabídku

Poptávky po zpracování výzkumů

Přehled (tematické oblasti, hypertext)

Vložit novou poptávku

Registrace nového uživatele

Detail nabídky/poptávky

Vložit







Název
Druh práce - seminární, bakalářská, ...
Instituce
Platnost nabídky/poptávky
Klíčová slova
Oblast – vědy přírodní, technické, …

komentovat, kontaktovat autora

Zpětná vazba, výhled do budoucna…
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NNO i univerzity mají zájem o vzájemnou spolupráci, zájem je větší na straně univerzit
(studentské stáže, nová témata a partneři)
Univerzity: na straně NNO je nedostatek kapacit pro kvalitní supervizi studentů
NNO: nespokojenost s kvalitou studentů, schopností jejich samostatné práce, zátěž bez
jistoty přínosu
bariéry využívání webu: neschopnost garantovat oběma stranám „ZÁRUKU KVALITY“
(anonymita), ČASOVÁ INKONZISTENCE (reakce tady a teď) a SPECIFIČNOST TÉMAT
(obsahová, regionální, …)

Studenti, VŠ i NNO potřebují vědět o možnosti spolupráce + mít informaci, kontakt na
potenciální partnery
Studenti, VŠ i NNO potřebují vědět, co konkrétně (ne)mohou od druhé strany
očekávat, co bude spolupráce vyžadovat od nich, příp. specifickou praktickou přípravu
Propagace – potřeba vybudovat širší síť partnerů, vedle tradičních NNO a VŠ také
studentské iniciativy, start-ups, inovační soutěže, neformálních sdružení atd.
Představení skrze konkrétní příklady realizované spolupráce.

Děkujeme, že o možnostech spolupráce
mezi NNO a univerzitami řeknete dalším
www.vedavakci.cz

