
 

 
 

Podpora INEXu projektovým skupinám INEXup 
 

 

1. Vzdělávací semináře: V období prosinec 2018-březen 2019 proběhne série seminářů na tři 

základní témata (Projektová logika, Projektový management, Týmové role). Poté budou pomocí 

další komunikace s projektovými skupinami zjišťovány další vzdělávací potřeby a diskutovány 

možnosti INEXu na ně reagovat. 

2. Mentor: Každá projektová skupina má nárok na podporu mentora z řad zkušených projekťáků, 

který skupině pomůže nastvit reálné cíle, reflektovat učení a překonat problémy. Konkrétní forma 

spolupráce je ponechána v kompetenci každé skupiny.  

3. Materiální zázemí: Každá projektová skupina má možnost v rámci období, kdy se účastní INEXup 

využít zázemí a materiálu kanceláře INEX-SDA pro své aktivity. 

Jak postupovat: V případě, že budete chtít využít zasedací místnost, dejte o tom vědět 

koordinátorce minimálně 14 dní předem na email inexup@inexsda.cz. V rámci kanceláře je 

možné využít dále flipchart, dataprojektor, notebook, tiskárnu a drobné kancelářské potřeby (fixy 

na flipchart/whiteboard, sticky notes, flipchart papíry, řezačka atd). Pro jejich využití či zapůjčení 

platí stejné podmínky – alespoň 14 dní předem specifikujte co budete potřebovat a kdy na email 

inexup@inexsda.cz.  

4. Propojení s komunitou: Všichni členové projektových skupin budou dostávat pozvánky na 

pravidelné INEXpuby, kde budou mít možnost potkat se s dalšími dobrovolníky z existujících 

projektů či potenciálními zájemci o spolupráci s jejich projektem. 

5. Grantový kalendář: V soukromé sekci webu inexsda.cz je projektovým skupinám k dispozici 

pravidelně aktualizovaná verze grantového kalendáře. Jedná se o souhrn aktuálních grantových 

výzev, kterých můžete využít pro svou činnost. Pokud byste si grantovou výzvu vybrali a chtěli o 

ni zažádat a potřebovali podpořit ze strany INEXu, ozvěte se koordinátorce v dostatečném 

časovém předstihu (ideálně alespoň měsíc před uzávěrkou) na inexup@inexsda.cz.  

6. Propagace: INEX-SDA automaticky sdílí příspěvky projektových skupin na INEXí blog přes sociální 

média. Pokud potřebujete propagovat jakékoli další vaše aktivity, články, pozvání na akce či 

potřeby (např. poptávka po nových členech), zašlete své požadavky včetně veškerého obsahu 

(odkazy, fotky, datum atd) alespoň týden předem na inexup@inexsda.cz. Je žádoucí na vašich 

akcích, materiálech či online příspěvcích zároveň propagovat INEX-SDA. Pro umístění aktuálního 

loga INEX-SDA či dalších vizuálních materiálů prosím kontaktujte koordinátorku. 
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