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V rámci Rozvojových programů Zdravotně-sociální fakulty je organizována také stáž 

v Thajském městě Chiang Mai. Jediný z rozvojových programů odehrávající se v Asii je 

zaměřen na sociálně-právní otázky v Thajsku. Pro účast na této stáži je nutné projít 

přijímacím řízením, které obsahuje dvě kola pohovorů a povinnost odevzdat motivační dopis 

a životopis. Po úspěšném složení konkurzu, mohla naše čtveřice začít s přípravou cesty do 

Chiang Maie, které je nejdůležitějším městem na severu Thajska. Leží v úrodném údolí, 

s nadmořskou výškou 300m. Bylo založeno roku 1296 a celá provincie má kolem 1 600 000 

obyvatel a rozlohu 20 107 km2. 

 

Příprava 

Letenky a víza jsme zařizovaly přes agenturu Student Agency. Veškeré potřebné informace a 

formuláře nám poskytla  agentura. Vízum se vyřizuje těsně před odletem. Žádaly jsme o 

vícestupňové vízum. Letenku jsme si zařídily z Vídně přímo do Chiang Maie s přestupem 

v Thai Pei (Thajvan).  

Očkování není povinné. My jsme se ovšem nechaly naočkovat na Hepatitidu typu A a Břišní 

tyfus. Antimalarika nebyla nutná. Nechaly jsme si vystavit mezinárodní očkovací průkaz a 

mezinárodní řidičský průkaz. Za minimální poplatek s vyřízením na počkání.  

Pojištění jsme si zařizovaly každá zvlášť za různé poplatky.  

Není nutné brát si příliš věcí sebou. Vše je zde dostupné. Je ovšem vhodné přivést si do 

Thajska nějaké české věci, které věnujete těm, kteří se zde o vás starali, nebo vám umožnili 

spolupráci v rámci praxe. 

 

Pobyt 

Ubytovány jsme byly v pronajatém bytě Tomáše Ledajakse. Byt je nedaleko od centra. Po 

celou dobu našeho pobytu jsme měly v pronájmu dva skútry.  

Stravovaly jsme se ve školní menze či v různých restauracích. Thajská kuchyně je plná sladko 

pálivých chutí, které jsme si zde oblíbily.  

Ve volném čase jsme nejčastěji navštěvovaly historické památky, muzea, galerie a chrámy ve 

městě.  
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Aktivity v rámci praxe a studia 

� Chiang Mai Univerzity 

V rámci naší studijní stáže jsme docházely 

na dvě univerzity. Jako studenti Chiang 

Mai University jsme měly možnost 

navštěvovat školní knihovnu a zúčastňovat 

se mimoškolních aktivit jako např. 

Mezinárodní den studentů, kde jsme 

prezentovaly Českou republiku. Podíleli 

jsme se také na přípravách ke 45. výročí 

založení Chiang Mai univerzity. 

  

� Rajamangala University of Technology Lanna  

jsme navštěvovaly jako studentky 

prezenčního studia – Bachelor of 

Business Administration. Měly jsme 

možnost docházet na tyto předměty: 

English for International Business and 

Trade, International Trade Practise, 

International Business Strategy, 

International Logistics, International 

Investment Tudory a Seminář in International Business. 

 

� Payap University 

Společně s panem Ledajaksem jsme byly navštívit také univerzitu Payap, kde je 

momentálně v jednání spolupráce a účast českých studentů ve výuce. 

Pozn.:Ještě před zahájením studia, doporučujeme zakoupit školní uniformy, které jsou 

volně v prodeji v blízkém okolí universit. 

 

� Hlavní policejní stanice province Chiang Mai 

V rámci praxe proběhlo několik setkání s příslušníkem thajské policie panem Tongem, 

který nás seznámil s fungováním policejních stanic, cel předběžného zadržení a 

postupy běžnými při kontaktu s thajskou policií. 
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� Spolupráce s panem právníkem Thewinem 

Nejprve jsme navštívily jeho kancelář, kde nám byly sděleny základní informace 

týkající se právní legislativy v Thajsku.  Spolu s panem Thewinem jsme navštívily 

soud v Chiang Maii. Zúčastnili jsme se soudního řízení, které bylo zaměřeno na 

majetkový spor týkající se pozemkových záležitostí. Měly jsme možnost shlédnout 

také proces týkající se rodinného práva. Pan Thewin byl velice laskavý a zařídil nám 

také návštěvu léčebny - Chiang Mai Drug Dependence Treatment Center. 

 

� Chiang Mai Drug Dependence Treatment Center 

Tento ústav nabízí léčbu a 

rehabilitaci pro drogově závislé 

např. na heroinu, opiu, 

amfetaminu, LSD, kanabisu, 

alkoholu, cigaretách a jiných 

drogových substancích. V léčebně 

je používaná psychoterapie 

s mnoha konkrétními programy. 

Léčebna je rozdělena na ženské a 

mužské oddělení. Jako první studenti jsme měli možnost navštívit tuto léčebnu, vidět 

její chod a způsob terapie. 

 

� BABSEA (Most přes hranice jihovýchodní Asie) 

BABSEA je mezinárodní, 

nezisková organizace založena 

Brucem A. Lasky v roce 2008 ve 

státě Florida. Organizace se 

zaměřuje na boj proti chudobě, 

bezpráví a nespravedlnostem 

v oblasti jihovýchodní Asie. 

S organizací jsme spolupracovaly 

v průběhu celé naší stáže. Zúčastnily jsme se mnoha programů a aktivit v různých 

místních organizacích, které BABSEA podporuje např. Výchovné středisko pro dívky, 

Wildflower home a další.  
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� Wildflower Home 

Toto zařízení slouží zejména jako útočiště pro svobodné matky. Nabízí dočasný 

přístřešek pro matky a jejich děti, 

které se ocitly v krizových situací. 

Matky zde mají možnost vzdělávat 

se a rekvalifikovat se ve své 

profesích. V zařízení jsme spolu 

s ostatními dobrovolníky BABSEA 

učili mladé matky základům 

angličtiny a pro děti jsme vytvářely spoustu mimoškolních aktivit.  

 

� TYAP-  Thai Youth Action Program Foundation 

TYAP je nestátní organizace, která je vedena mládeží z města Chiang Mai a z dalších 

oblastí Severního Thajska. Tato nevládní organizace od roku 1995 podporuje mládež k 

řešení aktuálních problémů týkajících se HIV/AIDS, sexuální výchovy, problémů s 

drogami a alkoholem, nátlaku vrstevníků, sexuality, pohlaví, identity, násilí a 

životního prostředí. Měly jsme možnost nejen navštívit tuto organizaci, ale také 

podpořit a zúčastnit se večerních vystoupení zaměřených na propagaci života bez 

alkoholu a drog.  

 

� Baan Phonsawan Child Development Center (PCDC) 

 Baan Phonsawan je dětské rozvojové centrum, které pomáhá ve vzdělání a rozvoji 

etnické menšiny v Chiang Mai. Děti pocházejí z vysokohorských 

kmenů a díky chudobě jsou vystaveny riziku drog, alkoholu, 

HIV/AIDS, domácímu násilí a dalším 

sociálním problémům. Po návštěvě této 

organizace jsme se rozhodly jí pomoci a 

pokusíme se   pro ni sehnat finanční 

příspěvek.   
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� Bangkok 

Při návštěvě hlavního města Bangkoku jsme se byly podívat na výstavu v nemocnici 

Siriraj. Zde je výstava anatomie, biologie a patologie. V České republice, jsme nikdy 

podobnou výstavu neviděly a tak nás některé exponáty překvapily. Část výstavy je 

také věnovaná Tsunami.  

Na univerzitě Thammasat jsme měly možnost shlédnout prezentace studentů zaměřené 

na tradiční thajskou kulturu a tanec. 

 

Výstupní práce 

Ve dvojicích jsme zde vypracovaly výstupní práci na témata zaměřená na lokální 

thajskou situaci. Po konzultaci s JUDr. Prouzou jsme každá zvolily téma, nám 

nejbližší: 

1. Faktory ovlivňující dospívání dětí a mládeže v Thajsku -V této práci jsme se 

snažily zjistit, jaké faktory ovlivňují formování osobnosti mladého člověka 

v Thajsku. Zaměřily jsme se proto na tradice a zvyky thajské rodiny, politiku 

státu, vzdělávání, náboženství, volno-časové aktivity, vliv ostatních kultur, vliv 

médií, rizika sociální patologie, prevenci a pomoc věnující se dětem a 

dospívajícím. 

2. Specifika drogové situace v Thajsku - Ke zpracování tohoto tématu jsme byly 

motivovány všeobecně známým a nekompromisním přístupem thajské justice 

k drogovým případů a to často také v kauzách zahraničních pašeráků, kam 

patřily i dva čeští občané. V práci se zabýváme drogami specifickými pro 

thajský trh, systémem léčeben a tradiční chrámovou léčbou závislostí, 

legislativním systémem ve vztahu k drogám, oblastí Zlatého trojúhelníku atd. 

Naše práce jsou k nahlédnutí na Oddělení zahraničních vztahů u Ing. Jany Bártové. 
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Finance  

Stipendium 45 000 Kč 

Letenka 21 000 Kč 

Pojištění 200 Kč až 4 000 Kč  

Vízum  2 500 Kč 

Paušál (nájem, motorky, energie) 15 000 THB 

Benzín  31 BTH/ 1 litr benzínu 

Stravování  okolo 40 THB 

Prádelna  30 BTH/ 1 Kg 

Autobus Chiang Mai - Bangkok 350 – 500 THB 

Školní uniformy 250 - 450 THB 

 

Na závěr bychom chtěly poděkovat všem, kteří nám umožnili a zprostředkovali tuto stáž, 

zejména panu JUDr. Danielu Prouzovi, Ph.D., prof. MUDr. Miloši Velemínskému, CSc., Ing. 

Janě Bártové a panu Ledajaksovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty na nás: 

Blanka Švehlová - nahoda.ne@centrum.cz 

Hana Baudyšová - skit@centrum.cz 

Jana Burianová – jana.buri@email.cz 

Marta Bedlánová - martabedlanova@gmail.com 


