Dotazník pro kontaktní

osoby v programech AIA,
AKTION, CEEPUS a Fondy
EHP v období pandemie

COVID-19
Dům zahraniční spolupráce
22. 6. 2020

Základní informace

Účel dotazování:
• zmapovat situaci kontaktních osob
v programech AIA, AKTION, CEEPUS a Fondy EHP
ve spojitosti s pandemií COVID-19
• zjistit, jakým způsobem tyto okolnosti ovlivnily
jejich práci, zda mají k dispozici potřebné
informace a zda dostávají adekvátní podporu

Termín dotazování: 25. 5. - 5. 6. 2020
Počet získaných odpovědí: 126
Počet odpovědí, které vstoupily do analýzy: 88

Hlavní zjištění

• Polovina dotazovaných kontaktních osob řešila
přesun aktivit projektu na později či jejich úplné
zrušení.
• Kontaktní osoby nejvíce komunikovaly s účastníky
mobilit (75 %), s DZS (63 %) a se svou domovskou
institucí (58 %). Více než třetina (38 %) byla
v kontaktu i s přijímající institucí.
• Podle názorů dotazovaných kontaktních osob se
zájem o aktivity programů zvyšovat spíše nebude:
•
•

Zájem o mobility zůstane stejný (42 %), zájem bude nižší
(37 %)
Zájem o mezinárodní spolupráci zůstane stejný (55 %),
zájem bude nižší (21 %)

V rámci jakého bilaterálního či multilaterálního
programu jste aktuálně kontaktní osobou mobilit
či projektů?
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Všechny tyto programy

Jiné

Na řešení jakých situací jste se již podílel/a?
Posun plánovaných aktivit projektu na později

56%

Zrušení plánovaných aktivit projektu

49%

Předčasné ukončení mobility

28%

Přerušení mobility

20%

Vyřizování, aby účastníci mohli standardně dokončit
mobilitu
Vyřizování, aby účastníci mohli dokončit mobilitu
online

17%
15%

Zařizování návratu účastníků z mobility

13%

Vyřizování, aby aktivita projektu mohla proběhnout
online
Úhrada nákladů souvisejících s pandemií COVID-19
(např. více nákladů)
Jiný typ situace
Žádná z uvedených situací

11%
9%

3%
18%

„Prodloužení doby trvání projektu“
„Změna grantové smlouvy“
„Zajištění preventivní karantény u přijíždějících studentů, vratka pojistného
v souvislosti s předčasným návratem z mobility, zjišťování informací ohledně pobytového
oprávnění v průběhu nouzového režimu a v období po něm, informace ohledně podmínek vstupu
do ČR a jejího opuštění“

S kým jste již kvůli současné situaci komunikoval/a?
S účastníky mobilit

75%

S Domem zahraniční spolupráce

63%

Se svojí školou / institucí / organizací

58%

S přijímající či partnerskou školou / institucí / organizací

38%

S ubytovacím zařízením

15%

S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

6%

S českou ambasádou

1%

S Ministerstvem zahraničních věcí

1%

Jiná možnost
S žádným z uvedených subjektů

5%
11%

Další komunikace s: OAMP MV ČR, Cizineckou policií, Okresní hygienickou stanicí,
s přepravcem, s ČSA, s vedoucím programu na univerzitě
"Nekomunikovala jsem, protože jsem pro svoji mobilitu dostala informaci, že se ruší, a přijíždějící se
neozvali a měli přijet tak pozdě, že bylo jasné, že jejich pobyt není možný."

Jak hodnotíte úroveň spolupráce s DZS v souvislosti
se současnou situací?

Ochota pomoci
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Máte k řešení této situace potřebné informace od
následujících subjektů?
Dům zahraniční spolupráce

75%

Účastníci mobilit

22%

40%

Moje škola / instituce /
organizace

52%
55%

Přijímající či partnerská škola
/ instituce / organizace
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Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
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Ministerstvo zahraničních
věcí
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Česká ambasáda
0%

Rozhodně ano

16%

49%

24%

42%

28%

39%
20%
Spíše ano
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Spíše ne
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Zřizovatel školy
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Jaké (další) informace byste potřeboval/a? (n=15)

Žádné další informace nepotřebuji (9x)
„Bylo jasné, že se mobility neuskuteční, žádné další informace tedy nebyly
potřeba.“
„Informaci, kterou teď nikdo neví: jak bude situace s COVID-19 pokračovat.“
„Zda nějak řešit s přijímající institucí předčasný návrat studenta z mobility.“
„Např. jestli Chorvatsko, Slovinsko a Makedonie budou letos pořádat letní
jazykové kurzy.“
„Podmínky vstupu do partnerských zemí (vstup nepovolen, pouze s 14denní
karanténou, s negativním testem COVID-19) a kde lze provést v partnerské zemi
test na COVID-19 (a za kolik)...“
„Sdělení informací s větším časovým předstihem a redukce chaosu
v informacích.“

Jak podle Vás ovlivní tato situace po skončení
všech opatření zájem o další mobility?
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Zájem bude nižší
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Nedovedu posoudit

Jak podle Vás ovlivní tato situace po skončení všech
opatření zájem o další mezinárodní spolupráci?
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Je ještě něco, co byste chtěl/a dodat na závěr? (n=10)
„Myslím, že zájem o mobility bude v nastávajícím období nižší, ale jen po určitou
dobu.“
„Myslíme si, že zájem bude přetrvávat, ale zároveň budou přetrvávat dopady
omezení, které budou zhoršovat realizaci plánovaných mobilit.“

„Situace je pro všechny strany složitá na plánování, a bojím se následků. Zvláště
se obávám negativních vlivů omezení na kvalitu mobilit a výstupů z projektu.“
„Situace povede k rozvoji mezinárodních aktivit ve virtuálním prostředí.“
„Uvítal bych jednotný postup v rámci celého programu CEEPUS, např. možnost
realizovat zrušené mobility během celého nadcházejícího ak. roku.“
„Uvítali bychom přesun alokovaných prostředků na další akademický rok.“
„V tuto chvíli nelze posoudit. Vyjíždějící studenti zatím mají zájem pouze
o klasické mobility. Virtuální či blended mobilita není momentálně v kurzu.“

„Doufám, že se situace brzy zlepší a přivítáme více studentů ze zahraničí a
udržíme si mezinárodní spolupráci.“
„Děkuji DZS za vzornou komunikaci.“
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