
 

 
 

 
 
INEXup je program, který podporuje dobrovolníky v jejich záměru realizovat vlastní projekt ve své 
komunitě. Umožňuje v bezpečném prostředí vyzkoušet si realizaci vlastního projektového nápadu s plnou 
podporou jak INEXu, tak dobrovolníků z existujících projektů. Program je časově ohraničený a je jen na 
tobě, jestli si zkusíš jednorázový projekt nebo se po programu pustíš do projektu naplno a stane se součástí 
INEXí komunity, ve které funguje vzájemná podpora a spolupráce mezi INEXem a projekty. 
 

CO NABÍZÍ INEX: 
 

• Vzdělávání – zorganizujeme cyklus seminářů na tři základní témata (s možností rozšíření): 

• Projektová logika – fáze projektu, cíle, plánování 

• Projektový management – vedení projektu a týmu, time management 

• Týmové role – motivace, silné a slabé stránky, rozložení rolí v týmu 

• Mentor – provede vás procesem učení a pomůže zformovat si cíle, ujasnit motivaci, překonat 

problémy, reflektovat 

• Materiální zázemí – možnost využití zasedačky v sídle INEXu pro potřeby schůzky, workshopu 

atd., možnost tisku, možnost zapůjčení projektoru, flipchartu atd. 

• Propojení s komunitou – setkáváme se osobně na INEXpubech (neformální setkání INEXí 

komunity), a virtuálně pomocí aktivní FB skupiny za účelem efektivního networkingu a sdílení  

best practices 

• Grantový kalendář – pravidelně aktualizovaný přehled grantových příležitostí  

• Propagace – propagujeme na webu a sociálních sítích INEXu aktivity a potřeby projektových 

skupin (včetně potřeby nových členů) 

 

CO SE OČEKÁVÁ OD VÁS: 
 

• Projekt by měl být neziskový a obecně prospěšný, v souladu s hodnotami INEXu 

• Minimální počet lidí ve skupině – 3 

• Vlastní blog – projektový deník – budete zaznamenávat všechno, čím jste si prošli pomocí 

pravidelných příspěvků 

• Účast na zahájení programu – „INEXpub“ 30.10.2018 

• Absolvovat min. 2 semináře 

• Min. 2 články ke sdílení na INEX blog (ze života INEXup) 

• Report z jedné akce, které se jako skupina zúčastníte 

• Účast na INEXpubech – na každém INEXpubu alespoň jeden zástupce z každé skupinky 

• Pravidelné schůzky a zápisy 

• Na závěr získáte certifikát o absolvování programu se seznamem získaných kompetencí 

během programu 

 


