
Konec roku je opět tu a s ním i náš 
pravidelný zpravodaj s články dobrovolní-
ků, kteří v letošním roce vyjeli na některý 
z projektů INEX-SDA. Sedím v kanceláři, 
venku fouká podzimní vítr a já se dívám 
na mapu Evropy a plánuji, kam vyrazím 
příští rok. 

Pokud i vy plánujete cestu, ať už 
na workcamp v Česku či v zahraničí, 
nebo byste se chtěli zúčastnit některé-
ho z dlouhodobých projektů, doufám, že 
následující stránky pro vás budou inspi-
rací i zajímavým počtením. 

Stejně jako v předchozích letech jsme 
se snažili i letos pro vás vybrat pestrou 
paletu článků, která bude odrážet širo-
ké spektrum našich aktivit. Skrze článek 
Michaely A. Erbanové se můžete napří-
klad podívat na workcamp do zapadlé 
maďarské vesnice, na jiných stránkách 
si pak můžete přečíst, jak Lee ze Zambie 
hodnotí český workcamp. Pokud toužíte, 
alespoň v představách, vyrazit za hranice 
našeho kontinentu, snad pro vás budou 
inspirací články účastníků programu 
GLEN v Nigérii, Keni a Mongolsku nebo 
zkušenosti Jana Jelínka z horkého léta na 
základní škole v Ghaně. 

Rok 2011 je pro INEX-SDA důleži-
tý hned z několika důvodů. Nejen, že 
se jedná o Evropský rok dobrovolnictví 
a my bychom rádi pokračovali v propaga-
ci dobrovolnictví u nás i ve světe, ale co 
je mnohem důležitější – INEX- SDA slaví 
20 let své činnosti! V rámci tohoto kula-
tého výročí přinášíme článek mapující 
vývoj dobrovolnitcví u nás i za hranicemi 
a také krátký přehled historie INEX-SDA. 
Představíme vám také nový projekt 
„Stereotýpek v nás“, zaměřený na mezi-
kulturní vzdělávání na středních odbor-
ných školách. Doufáme, že se vám tento 
zpravodaj bude líbit.

Za INEX-SDA 
Jiří Pánek

Už něco přes dva měsíce pobývám 
v Lagosu v Nigérii a pomalu si tu začínám při-
padat jako doma. Při procházce ulicemi města 
obratně uskakuji řítícím se okádám a autům, 
jejich nepřetržité troubení už nevnímám, 
stejně tak jako hluk nezbytných generátorů. 
Už mě nepřekvapují neustálé výpadky proudu 
a v důsledku toho netekoucí voda a nefungu-
jící klimatizace. Umím pít vodu z plastových 
pytlíků, aniž bych přitom půlku obsahu vylila 
na sebe. Mým nejoblíbenějším jídlem se sta-
la „suya“, kousky masa pečené večer na uli-
ci nad žhavými uhlíky. Prostě se ze mě stává 
nigerijská žena, jak se smíchem někdy pozna-
menají mí kolegové a kamarádi.

Občas se kamarádi opravdu nestačí 
divit. „Kde jste byly celý den?“ ptají se večer 

v baru. „No, ještě jsme nebyly na procház-
ce v centru, tak jsme si udělaly malý výlet,“ 
směju se, ještě plná dojmů. „A kde jste 
sehnaly auto?“ „Nikde, jely jsme samy auto-
busem.“ Odpovědí je pobavený smích. „To 
ti teda nevěřím, pěkně kecáš.“ „Fakt, úplně 
samy jsme prošly celý Lagos Island.“ „Tak 
mi teda řekni, jak jste se tam dostaly,“ chce 
vědět. „No úplně jednoduše. Došly jsme na 
trh, kde je stanoviště busů, vlezly do toho, 
co křičel „Obalende CMS“ a ten nás svezl 
na autobusák do města. Tam jsme si chyti-
ly tříkolku a nechaly se hodit k muzeu. No 
a stejně tak i zpáteční cestou.“ Jeho obdivný 
pohled mi dělá vyloženě dobře. 

Oyibo na stáži v Lagosu

Kultur8 – výstava s vlastním příběhem
Vše začalo na výběrovém řízení progra-
mu GLEN v roce 2009, kdy se poprvé 
začala formulovat myšlenka vytvořit 
sérii fotografií z různých zemí světa se 
stejnými tématy. Postupem času nápa-
dy a ideje krystalizovaly a po několika 
měsících plánování, dřiny, ale i zábavy 
vznikl projekt Kultur8.

Kultur8 je putovní výstava fotografií 
zobrazující každodennost v sedmi zemích 

globálního Jihu a v České republice očima 
dobrovolníků, kteří v těchto zemích pracova-
li. Přibližuje realitu všedních dní života v Keni, 
Nigérii, Zambii, Etiopii, Ghaně, Mongolsku 
a Vietnamu.

V každé zemi byla zachycena identická 
témata, která umožňují srovnávat místní kult-
uru a životní styl. Na fotografiích jsou předměty, 
situace a lidé, se kterými se dobrovolníci set-
kali v zemích svého dočasného působiště (mezi 
červencem a listopadem 2009). Ve stejném 
období byla nafocena obdobná série fotografií 

také v České republice, aby bylo možné přímé 
srovnání i s českou realitou. 

Cílem projektu Kultur8 je podnítit úva-
hy nad životní úrovní, kulturou a způsobem 
života v zobrazovaných zemích a jejich 
souvislostmi. Na výstavě se podílí kolektiv 
dobrovolníků „GLENíci 2009“ – skupina sed-
mi českých účastníků programu GLEN 2009, 
tři účastníci Evropské dobrovolné služby 
v Ghaně a fotografka v České republice.

Hra pavoučí síť, prázdninový program v Agege
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INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 

Celkově dělám věci, které „oyibos“, 
jak se bílým lidem v Lagosu říká, většinou 
nedělají. Jezdím autobusem, jím místní 
jídlo z pouličních stánků, piju vodu z pytlíků, 
chodím pěšky v dešti a k nelibosti míst-
ních obchodníků vím přesně, kolik co stojí. 
Nevlastním řidiče, kuchaře ani uklízeč-
ku jako většina cizinců, kteří sem přijeli 
pracovat pro nějakou velkou mezinárodní 

společnost. Přijela jsem sem jako dobrovol-
ník na tříměsíční stáž do neziskové orga-
nizace Search and Groom přes program 
GLEN. Mám tak možnost poznat Nigérii 
daleko víc zblízka než při pouhém cestová-
ní. Ale i to je v plánu, zrovna zítra vyrážíme 
s mou německou tandem partnerkou Helen 
na zaslouženou desetidenní dovču na sever 

Nigérie. A místo jednoduchého letu ze stáže 
zpět domů máme v plánu dojet autobusem 
z Nigérie až do Maroka. Teprve odtamtud 
se poletí domů.

Nejen zábavy, ale i práce máme víc než 
dost. Nejdříve jsme připravovaly týden-
ní prázdninový program pro děti a realizo-
valy ho ve čtyřech čtvrtích Lagosu. V naší 
domovské a celkem bohaté čtvrti Ikeja, ale 
i v Ajengule, jednom z největších afrických 
slumů, kde na malém prostoru žijí přes 

tři miliony lidí. Byl to docela záběr, ale sou-
časně veliká legrace. Dětí bylo najednou 
i přes sto padesát a my měly k ruce jen pár 
místních dobrovolníků, naštěstí šikovných, 
protože bez nich bychom to těžko zvládly. 
Děti nás každý den překvapovaly svým neu-
věřitelným talentem a kreativitou při fotba-
le, hrách i workshopech.

Opravdová práce začala při realiza-
ci našeho vlastního projektu „Fempower 
– kick your boundaries away.“ Search and 
Groom používá fotbal jako prostředek pro 
rozvoj a ve stejném duchu jsme vytvoři-
ly náš projekt. Zatímco stávající programy 
Search and Groom pracují převážně s klu-
ky, náš program je zaměřen výhradně na 
ženy a dívky. Vytvořily jsme ženský fot-
balový tým, který s Helen, která je nejen 
fotbalistka, ale i profesionální trenérka, tré-
nuje dvakrát týdně. Členky pocházejí z nej-
různějších částí Lagosu. Musí brzy vstávat, 
aby trénink v sedm ráno stihly, a pro mno-
hé je velmi těžké sehnat peníze na autobus, 
aby mohly vůbec přijet. Kromě tréninku pro 
ně připravujeme vzdělávací semináře, v plá-
nu je výuka různých praktických dovedností, 
propojení našeho týmu s německým klubem 
a v červenci účast na mezinárodních turna-
jích a přátelských utkáních v Německu.

Teď nám nejvíc času zabírají setkání 
a schůzky s potenciálními sponzory naše-
ho projektu. S těmi nigerijskými je to kom-
plikované, člověk musí v dané firmě něko-
ho znát, aby si vůbec mohl nějakou schůzku 
domluvit. A tak se zaměřujeme hlavně na 
ty německé a obcházíme nadace, ambasá-
dy, kulturní centra a konference a sbíráme 
kontakty a užitečné rady. Trávíme tak dny 
cestami z jednoho konce Lagosu na druhý 
a hodiny v internetových kavárnách rozesí-
láním žádostí. Čekají nás rozhovory s novi-
náři a televizí. Někdy jsme úplně nadšené, 
protože se náš projekt zatím slibně rozjíždí, 
a jindy zase úplně zklamané, když se nám do 
cesty staví další a další překážky. Na začá-
tek května plánujeme návrat zpět do Nigérie, 
musíme přece dovést náš projekt do zdárné-
ho konce. Tak nám držte palce! p

Autorkou článku je Lenka Schröpferová, účastnice 
tříměsíční odborné stáže v organizaci Search 
and Groom v Lagosu v rámci programu GLEN. 

více článků o pobytu v nigérii naleznete na: 
lendin.webgarden.cz

Oyibo na stáži v Lagosu

Název výstavy Kultur8 v sobě spojuje 
osm zemí v čísle osm (angl. eight) a naráží 
na otázku „pomoci“ (angl. aid) rozvojovému 
světu a zahraniční rozvojové spolupráce.

Po vernisáži v Praze se výstava přesunula 
do Děčína, Brna a Prostějova. V současné 
době je součástí projektu Mobilní škola 
interkulturního učení a cestuje po středních 
školách především Moravskoslezského 
a Olomouckého kraje. Na počátku roku 2011 
bude výstava opět volně k dispozici, takže 
pokud byste měli zájem ji prezentovat i ve 

vašem městě, kontaktujte prosím kancelář 
INEX-SDA. Výstava je určena pro širokou 
veřejnost a je k dispozici na 21 panelech 
o velikosti 1×1 metr. 

Kultur8 je ideálním příkladem dobro-
volnické iniciativy a ponávratové aktivity 
účastníků jednotlivých programů INEXu. 
Přestože velkou míru zkušeností získávají 
dobrovolníci především během jejich poby-
tu v zahraničí, je velmi důležité pokračovat 
v šíření nově získaných zkušeností a znalostí 
i po návratu domů do České republiky. 

Pokud máte zájem sdílet vaše zkuše-
nosti z pobytu na workcampu, ze střed-

ně či dlouhodobého pobytu či z Evropské 
dobrovolné služby, ale nevíte jak, kontaktujte 
pracovníky INEXu, kteří vám rád pora-
dí. Nemusí to být rovnou putovní výstava 
fotografií, můžete začít s krátkým povídá-
ním v rámci pravidelného Kukátka do světa 
či zaslat článek do dalšího vydání zpravo-
daje. p

Jiří Pánek

projekt kultur8 byl realizován za finanční podpory 
evropské unie a podpořen Českou národní agenturou 
Mládež.

Kultur8 – výstava s vlastním příběhem
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www.inexsda.cz

Na břehu řeky Delgermoron usedla 
a kochala se pohledem na rozlehlé pláně 
obklopené horami, které budí dojem 
vskutku nedotknuté přírody. 
Vybavil se jí citát Jane Blunden:
„V Mongolsku je více zvířat než lidí,
takže zdejší svět stále zůstává takový,
jak jej Bůh stvořil.“
Na břehu řeky Delgermoron usedla 
a vypočítávala poměr mezi rozlohou 
a počtem obyvatel této země. 
Na ploše dvacetkrát větší, než je
Česká republika, žije třikrát méně lidí
než v naší zemi.
Přemýšlela, jak bude tato země vypadat 
po přílivu masového turismu. Snad si díky 
své rozloze zachová onen kouzelný ráz.
Na břehu řeky Delgermoron usedla 
a divila se, jak je možné, 
že v domě nemají tekoucí vodu, 
ale před velkým zrcadlem jsou 
vyskládané kosmetické výrobky Oriflame.
Vzpomněla si další paradoxy této země.

Osamělá jurta mezi pasoucím se dobytkem 
a vedle ní stojící televizní satelit 
nebo muž oblečený v tradičním délu
projíždějící na motorce s mobilem v ruce.
Napadlo ji, že tyto paradoxy se pomalu 
stávají mongolskými stereotypy.
Na břehu řeky Delgermoron usedla
a ptala se sama sebe, 
který z historických milníků
měl na obyvatele Mongolska největší vliv.
Zda éra dodnes hluboce ceněného vůdce 
Čingischána, nomádská putovní kultura,
období útlaku pod palcem dvou velmocí:
nejprve Číny a potom Ruska 
nebo následné získání samostatnosti 
a etapa rozkvětu moderního státu.
Vypadá to, že dnešní mongolská kultura 
je směsí těchto rozličných faktorů.
Na břehu řeky Delgermoron usedla 
a užívala soukromí, které tu často postrádá.
Svou tvář nechala ofukovat studeným větrem,
který v mžiku vystřídaly ostré paprsky slunce. 
Když procházela zdejší krajinou, 

prožívala opravdový pocit svobody.
Na cestě zdravila pasoucí se ovce a kozy
a jediné bytosti, které tu potkala, 
byli jezdci na koních.
Na břehu řeky Delgermoron usedla 
a vzpomínala na lidi, které tu potkala.
Nezapomene na klid a vyrovnanost, 
která z místních sálala a která ji naučila 
zvykat si na věci, se kterými tu bojovala.
Záležitosti, které ji zprvu vytáčely, 
ale postupně se staly samozřejmou součástí 
 jejích dní.
Bez nich by pobyt tu nebyl opravdový.
Přála si, aby na to nezapomněla.

Šárka Cihlářová

Šárka Cihlářová je věčná studentka a neúnavná 
lektorka (např. program PRVák organizace ADRA). 

Ve volném čase se z ní stává kulturní konzument 
(divadlo, tanec, filmové festivaly, výstavy) 

a pronásleduje ji nutkavá touha 
poznávat nové kraje a kultury.

Na břehu řeky Delgermoron
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GLEN – Global Education Network of Young Europeans
Program GLEN umožňuje mladým lidem vzdělávat se v rozvojové problematice a pomáhat na projektech neziskových 
organizací přímo v rozvojových zemích. Smyslem programu GLEN je umožnit mladým lidem získat zkušenosti v oblas-
ti rozvojové spolupráce a prostřednictvím jejich ponávratové činnosti přispívat k posilování povědomí evropské veřej-
nosti o rozvojových problémech a k odstraňování předsudků.

Před odjezdem na projekt se konají dva přípravné semináře, které budoucím dobrovolníkům pomohou lépe se orien-
tovat a žít v rozvojové zemi. V rámci samotného pobytu se společně s partnerem z Německa pracuje na projektu, jehož 
smyslem je pomoci místní komunitě nebo místní organizaci. Je to současně jedinečná příležitost poznat danou zemi 
a kulturu z jiného pohledu než turista. Po návratu domů se dobrovolníci zapojují do rozvojového vzdělávání, tj. hlubší-
ho informování veřejnosti o problematice rozvojových zemí. 

Více informací o podmínkách účasti v programu GLEN a o konkrétních projektech najdete na www.inexsda.cz. Zájemci 
o účast v programu se případně mohou obracet přímo na Romanu Duchoslavovou (glen@inexsda.cz), která má koor-
dinaci programu GLEN v České republice na starosti. 

Program GLEN je realizován za laskavé podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Česko-německé-
ho fondu budoucnosti.
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INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 

Osvěžená ze sprchy usedám se skle-
nicí burčáku k počítači. Elektřina 
stabilní, internetové připojení rychlé. 
Marně zbystřuji sluch, zda přece jenom 
alespoň někde v dálce neuslyším 
reggae. Nic, ticho. Po třech měsících 
jsem poprvé zase sama.

Chvilka pro sebe bylo něco, na co jsem 
se v Keni doopravdy těšila. Teď, zpátky 
v Česku, mě nenapadá její jediné rozumné 
využití. Prostě už jsem si odvykla. Odvykla 
jsem si také času. Kamarádka se mě před 
chvílí v telefonu ptala, jestli tu máme jiný 
čas, a já musela odpovědět, že ano, že tu 
MÁME čas. V Nairobi byl čas jen orientač-
ní jednotka. Ze začátku to bylo kruté, ale 
poté, co jsme na schůzku, která měla být 
v půl sedmé ráno, čekaly ozářené červený-
mi paprsky vycházejícího slunce a pozorova-
ly, jak stoupají ke své polední pozici, jsme 
se přestaly na hodinky dívat. Ráno znamená 
po probuzení a všechny ostatní časové údaje 
jsou prostě někdy později. Jediným pevným 
bodem v denním plánu byla večerní mexic-
ká telenovela. To jsme se všichni spolehlivě 
sešli v obýváku.

Tento neomylný časoměrný systém však 
v naší vlasti bohužel nikdo neocení. I když se 
snažím vstávat včas a do školy odcházet tak 
akorát, při vstupu do třídy se na mě obracejí 
pobavené pohledy, neboť mi nestačí ani oblí-
bená akademická čtvrthodinka. Na druhou 
stranu mě však Keňa naučila čekat. Prodleva 
vlaků kratší než dvě hodiny mi vůbec nedě-
lá problém. Dříve jsem se stresovala, byla 
naštvaná a odvolávala všechny schůzky. 
Dnes spokojeně sedím na lavičce a odevzda-
ně koukám do prázdna. Přemýšlet nad tím, 
jestli mi něco neuteče, mě ani nenapadne.

Problém ovšem nastává při prvním 
pokusu o nákup v supermarketu. Ne že 
by v Nairobi neměly velké obchoďáky, styl 
nakupování byl ale diametrálně odlišný. 

Tak především jsme se Salomé nikdy neku-
povaly nic do zásoby, ostatně bez ledničky 
to jde těžko. Vždy po cestě z práce jsme se 
zastavily v supermarketu pro kilo rýže nebo 
kukuřičnou mouku a v obchůdku s ovocem 
a zeleninou nakoupily tolik rajčat, avokáda, 
špenátu a banánů matoke, aby to stačilo na 
hrnec zhruba pro deset lidí, kteří se pravi-
delně v čase večeře pohybovali v okolí naší 
kuchyně. Vždy jsem tedy nakupovala jen to, 
co jsem v následujících hodinách vařila a na 
co byla zrovna chuť. Teď ale stojím zmatená 
uprostřed Kauflandu a nevím, co tam vlast-
ně dělám. Po týdnu přiživování se u rodičů 
a spolubydlících mám pocit, že bych měla 
přispět svou moukou do mlýna. Jsem ale 
bezradná. Mezi přeplněnými regály vlastně 
nemám hlad a ani nevím jestli, co a pro koho 
vlastně vařit. Odcházím s chlebem a mlé-
kem, které jsem mohla koupit klidně až dal-
ší den. A co jíst přes den? Nebaví mě pře-

mýšlet, jestli dnes půjdu do menzy, Ponorky 
nebo do Greenbaru. Tři měsíce jsem oběd-
vala chapatí mix v jednom pouličním „hote-
lu“ a bylo mi dobře. Rozmanitost možnos-
tí, kterou bych si teď měla užívat, mě spíš 
unavuje. 

Také si pomalu zvykám na to, že i každou 
cestu musím naplánovat dopředu. Nestačí si 
jen jednoduše stoupnout ke krajnici a počkat 
na nejbližší matatu, které vás za pár šilinků 
doveze i do těch nejzapadlejších koutů země 
i s patřičným hudebním doprovodem.

Být sama je vlastně docela otrava. 
Společných devadesát dva nocí v jednom 
pokoji, poslední měsíc i pod jednou mosky-
tiérou, s mojí německou tandemkou Salomé 
se mi vrylo pod kůži. Naučila jsem se, že 
všechny obyčejné radosti i problémy jsou 
mnohem barevnější, máte-li je s kým sdílet. 
Vzpomínám na Salomé, na našeho šéfa i jeho 
přítelkyni, jejich čerstvě narozené děťátko, 
které už jsme nestihly spatřit, a mám pocit 
obrovské vzdálenosti. Přitom v Keni jsem si 
připadala skoro doma. 

Zpětná adaptace je však nezbytná. 
Pomalu si znovu začínám zapisovat schůz-
ky a deadliny do diáře, a když je mi smut-
no, prohlížím si fotky z předchozích měsí-
ců. Vzpomínám, jaké to bylo, když jsem se 
nemusela zabývat budoucností a hledat útě-
chu v minulosti, ale jednoduše žít přítom-
nými okamžiky. A proto se do Keni jednou 
určitě vrátím. p

Markéta Lančová

Markéta Lančová se právě vrátila z GLENí stáže, na 
které strávila tři měsíce v hlavním městě Keni, 

Nairobi. Pracovala tam pro místní neziskovku MYSA, 
fotila ve slumech i na kávovníkových plantážích, 

pokoušela se mluvit svahilsky a užívala si místního 
bezčasí. Nyní studuje v Olomouci Mezinárodní 

humanitární a sociální práci, fotí podzimní listí 
a každý večer pije litry sladkého keňského čaje.

Vrátit se z GLENu je těžší, než na něj odjet
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Od Maroka po Ekvádor 
(a přitom pořád ve Španělsku)
Po mnoha letech vyplněných převážně 
studiem na různých institucích mě záko-
nitě popadla chuť pustit se do něčeho 
jiného. Rozhodla jsem se tedy odjet na 
EVS do Španělska a věřte mi, že jsem se 
toho naučila tolik jako nikdy předtím.

Mých devět měsíců dobrovolničení se 
odehrávalo ve středně velkém městě jmé-
nem Lorca na jihovýchodě Španělska, kde 
toho mimo rajčatových plantáží, prasečích 
farem a pouštní hornaté krajiny moc není. 
Sídlila tu nicméně malá místní neziskov-
ka, ve které usoudili, že bychom pro sebe 
navzájem mohli být přínosem, a tak jsem 
si řekla: „Proč ne?“. Cazalla Intercultural, 
moje hostitelská organizace, se zabývá pra-
cí s imigranty, dětmi a mládeží a možnos-
tí působení tu bylo opravdu spousta. Dnes 
již vím, že práce v neziskovkách obnáší tisíc 
a jeden úkol a schopnost zvládnout napros-
to všechno je nezbytná. Máte-li na starost 
všechno od překladu článku přes spravování 
počítačů až po zodpovídání záludných otá-
zek návštěvníků, brzy zjistíte, že vaše mož-
nosti leží dál, než jste si mysleli. 

Jeden z mých úkolů se například sestá-
val z doučování dětí z místních škol, kte-
rým to ve výuce moc nešlo a potřebovaly 
jak pomocnou ruku, tak motivaci k uče-
ní. Mnoho našich dětí pocházelo mimo 
Španělska též z Maroka a Ekvádoru a byly 
to obzvláště marocké dětí, které uměly 
pořádně řádit. Jejich nápady ohledně toho, 
co by se dalo podniknout během hodin, 
nebraly konců – hrát fotbal, běhat po třídě, 
prát se, kreslit si, hihňat se… Musely jsme 
tedy vymyslet spousty kreativních způso-
bů, jak je přimět též občas vypracovat něja-

ký ten domácí úkol. Mé pokusy naučit se 
od nich marockou arabštinu většinou kon-
čily fiaskem, protože když jsem po dětech 
zkoušela opakovat slova, obyčejně se zača-
ly smát a opáčily: maestra, právě jsi řekla 
sprosté slovo! Po nějaké době jsme se nic-
méně s dětmi velmi spřátelily a cítily jsme 
se skvěle, když jsme pozorovaly, jak obrov-
ské pokroky děti dělaly. 

Práce v kanceláři neziskovky, kde jsme 
spolu s ostatními dobrovolnicemi měly též 
na starosti počítačový sál, byla stejně tak 
plná zajímavých kulturních setkání. Učebna 
sloužila zejména místní komunitě imigran-
tů, byl zde volně dostupný internet a my 
jsme vždy nabízely pomoc s počítačovými 
znalostmi. Byl to tedy občas zvláštní pocit 
sedět v malém sále spolu s 15 dalšími kluky 

z Maroka, Ghany, Bolívie a dalších zemí, kte-
ří po vás neustále pokukují a dobře se baví 
tím, že jste široko daleko jediná dívka. Jak si 
v takové společnosti zjednat respekt, před-
stavovalo další oříšek, protože naše předsta-
vy o ženském a mužském postavení ve spo-
lečnosti se často lišily. 

Mnohem příjemnější zážitky jsme měly 
z působení na středních školách, když jsme 
s další dobrovolnicí z Lotyšska zorganizovaly 
sérii zábavných hodin o Fair Trade – spra-
vedlivém obchodě – během hodin angličti-
ny. Španělské dětí většinou milují skupino-
vou práci a možnost projevit se, takže jsme 
pro ně připravily spoustu interaktivních 
a dramatických her, které se obyčejně setka-
ly s ohromným úspěchem (vždy to ale zále-
želo na jazykové zdatnosti každé třídy). Bylo 

Evropská dobrovolná služba (EDS)
EVS (European Voluntary Service) je sou-
částí evropského programu Mládež v akci. 
V jejím rámci můžete strávit až jeden rok 
v zahraničí s finanční podporou Evropské 
unie. Budete pracovat na některém ze sto-
vek projektů po celé Evropě – s dětmi, v pří-
rodě, v informačních centrech nebo třeba 
pomáhat lidem, kteří to potřebují. Jedná se 
o dobrovolnictví, které je současně nefor-
málním vzdělávacím programem; jeho 
součástí jsou tři školení a dostanete i pro-
stor pro realizaci svého vlastního mini-pro-
jektu. EVS je otevřena všem lidem mezi 18 
a 30 lety. Jazykové znalosti ani finanční 
situace nehrají roli, požadovaná je pouze 
motivace a plné nasazení.

Pokud se chcete dozvědět víc, pište Janě 
Jeništové na evs@inexsda.cz
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INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 

Maďarský venkov? Co může nabízet? 
V popisu projektu byl uveden denní 
kontakt se zvířaty a práce na farmě ve 
vesnici ležící u chorvatských hranic. 
Takže jsem si našla na webu mapu, 
„progooglila“ Maďarsko a zjistila, že 
o této zemi nevím absolutně nic. Ačko-
liv od nás leží téměř co by kamenem 

dohodil, mé znalosti se omezovaly jen 
na všeobecně známé věci, jako jsou 
tokajské víno, Balaton, klobásy a páli-
vá paprika.

Cesta do Budapeště byla ve znamení 
deště a všude viditelných stop po záplavách. 
Pršelo už několik týdnů a teploty odpovída-
ly přelomu března a dubna, nikoliv začátku 
června. Ranní Budapešť, šedá a mokrá, mě 

také moc nenadchla, takže má očekávání 
nebyla moc optimistická.

Na autobusovém nádraží se seznamu-
jeme. Je nás sedm – Hamzah (Jordánsko, 
vedoucí našeho workcampu), Rita 
(Portugalsko, druhá vedoucí campu), Reet 
a Viljo (Estonsko), Alicja (Polsko), Bálint 
(Maďarsko, náš důstojník pro snazší komu-
nikaci) a já. Nastoupíme do autobusu a po 
přestupu v Pécsi se dostáváme do vesni-

Maďarsko – země plná zajímavostí

nesmírně zajímavé pozorovat různorodost 
jednotlivých tříd, stejně tak jako seznámit 
se s místními mládežníky – na ulici nás poté 
poznávalo spousta lidí!

Jedním z největších úspěchu naší EVS 
představovalo získání grantu na výmě-
nu mládeže přes program Youth in Action, 
o který jsme samy zažádaly, a jistě též zdaři-
lá spolupráce na náročném projektu o nási-
lí mezi mladými lidmi. Intenzita a pestrost 
zážitků mimo oblast dobrovolničení byla 
stejně tak úctyhodná. Podařilo se nám ces-
tovat po různých koutech Španělska, naučit 
se tančit salsu, zdokonalit se v obracení tor-
tilly na pánvi, seznámit se se spoustou míst-
ních lidí a strávit s nimi nejeden večer po 
barech, účastnit se velkolepých španělských 
tradic jako třeba vinobraní a velikonočního 

průvodu, strávit mnoho odpolední na neda-
lekých plážích, plavat mezi medúzami a stát 
se závislými na pravidelných dávkách tepla 
a slunce…

Byl to opravdu výjimečný čas plný 
poznávání nových věcí, ať již se týkaly kul-
turních rozdílů (a to nejenom španělské 
kultury), či zvládání „výzev“ a učení se 
novým dovednostem, o kterých jsem před-
tím neměla ani ponětí, stejně tak jako sou-
žití a spolupráce s lidmi, se kterými jsme 
navzájem byli velmi odlišní. Nebylo to tedy 
vždy jednoduché; během EVS jistě každý 
prožije svou dávku těžkých chvil a překoná-
vání sebe sama. Pokud však hledáte něco, 
co zaručeně změní váš život (a to největší 
dobrodružství je, že nikdy nemůžete před-
povědět, jakým směrem), neváhejte ani 

okamžik. Hlasuji pro zařazení EVS mezi 
nezbytné životní zážitky každého občana 
planety! p

Tamara Stupalová

Tamara momentálně studuje sociální geografii 
a španělštinu v St. Andrews ve Skotsku. Nejvíc se 

toho však většinou naučí na cestách světem do 
neznáma, kdy jezdí stopem, potkává náhodné 

pocestné a spí pod hvězdami. Zajímá ji vše s hudbou 
spojené, je hrdou klarinetistkou v univerzitním 

orchestru a miluje jazz. Je středně závislá na 
ultimate frisbee, které hraje vždy, když se potřebuje 

vyřídit. Že všeho nejvíc ovšem věří v lidskou 
laskavost, pohostinnost a sílu dobré vůle a její 

současnou hlavní misí je pátráni po tom, 
co činí lidi šťastnými.
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ce Drávafok. Zjišťujeme, že s námi farmář 
Tamás nepočítal, protože mu maďarská 
organizace sdělila, že se workcamp pro níz-
ký počet účastníků nekoná.

Ubytujeme se v 200 let starém zámečku 
a před námi je víkend, který je ve znamení 
odpočinku, seznamování se, komárů (kteří 
nás neopustí ani na okamžik a budou naši-
mi souputníky až do chvíle, kdy nastoupíme 
do zpátečního autobusu – náš denní kontakt 
se zvířaty), hraní ping-pongu, dvou výletů 
do okolí, tří návštěv místní hospody, hraní 
hry s názvem UNO a stříkání se repelentem. 
V pondělí přijel Tamás, náš farmář, a zadal 
nám práci – posekanou trávu okolo zámečku 
shrabat. Plocha, na které byla tráva poseká-
na, byla asi jako deset fotbalových hřišť. 

Déšť ustal s naším odjezdem z Budapeště 
a vystřídalo jej slunce. Chtělo zřejmě dohnat 
to, co zanedbalo v předchozích týdnech, 
takže jsme měli po celou dobu workcam-
pu 45 °C na slunci. To nás donutilo přejít na 
systém známý z jižních zemí, tj. pracovat po 
ránu a pak až večer. 

Trávu jsme hrabali dva dny. Během 
těchto dnů se také stačilo ukázat, jaký má 
kdo vztah k práci a představy o workcampu. 
Náš campleader Hamzah, který nám měl být 
příkladem, vydržel pracovat každý den půl 
hodiny – 15 minut ráno a 15 minut odpoled-
ne. Zbytek času buď spal, nebo, jak tvrdil, 
připravoval jídlo. Jeho přístup k práci dost 
narušoval atmosféru ve skupině, což bylo 
důvodem našich rozepří.

Ve středu přijela Tamásova manželka 
Ibolya, která se nás ujala a zadala nám prá-
ci ve vedlejší vsi, kde bydleli. Část skupi-
ny hrabala trávu a část bourala starý dům. 
„Bourat“ znamenalo hezky cihličku po cih-
ličce, protože ty se pak mohou prodat. Byla 
to neuvěřitelně těžká práce za stálé přítom-
nosti komárů (denní spotřeba asi tři repe-
lenty na skupinu), slunce a vysokých teplot. 
Občas nám přišli pomáhat i místní, ale větši-
na práce byla na nás. Zjistili jsme, že tým ve 
složení Maďar, Estonci a Češka je docela dost 
výkonný a sehraný. Výsledkem bylo, že jsme 
za čtyři dny stihli zbourat víc, než si Tamás 
původně představoval.

Náš campleader se ukázal spíš jako pří-
těž celého týmu. Vůbec neměl představu, 
že by i on měl pracovat, takže kdykoliv to 
šlo, práci se vyhýbal – simulací nemocí nebo 
opuštěním pracoviště a spaním ve stínu. Na 
toto téma jsme s ním měli několik rozhovo-
rů a konflikt, který vznikl, bravurně vyřeši-
la Rita, druhá vedoucí. Smekám před ní klo-
bouk! Hamzah, první vedoucí, po pár dnech 
workcamp opustil s odůvodněním, že mu 
chybí internet.

Protože jsme pracovali hodně a stih-
li toho víc, než se předpokládalo, domluvili 
jsme se s naším farmářem, že z Drávafoku 
odjedeme již v neděli. Zbylý čas jsme chtěli 
využít k poznávání Budapeště. Ukázalo se, 
že to byl velice dobrý nápad, a v Budapešti 
jsme toho spoustu zažili.

Budapešť, maďarský venkov i samot-
ní Maďaři si mě naprosto získali a musím 
říct, že se tam budu velice ráda vracet, je 
to přece z Česka pouze sedm hodin ces-
ty. Stejně tak i lidé z workcampu zůstanou 

dlouho v mých vzpomínkách. Navázali jsme 
naprosto unikátní přátelství, která neskonči-
la odjezdem, ale pokračují. Také jsme uspo-
řádali několik postworkcampových výletů 
– do Krakova, Vídně, Bratislavy, k Balatonu 
a do Prahy, abychom mohli být i nadále spo-
lu. Sice už ne všichni dohromady, ale i tak se 
snažíme vídat. 

Až příště budete přemýšlet, na jaký 
workcamp jet, nenechte se odradit zdánli-
vou neatraktivitou místa. Lidé, se kterými 

se zde setkáte, ve vás vytvoří naprosto neza-
pomenutelnou stopu, která při každé vzpo-
mínce zahřeje a pohladí po srdci. p

Michaela A. Erbanová 

Michaela A. Erbanová vystudovala fyziologii zvířat 
a po pěti letech práce ve vědě se rozhodla pro změnu 

a vycestovala jako dlouhodobý EVS dobrovolník do 
Ruska. V rámci projektu působí na konzulátu v Nižném 

Novgorodě a zabývá se výukou českého jazyka.
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INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 

Letos to budou dlouhý prázdniny, říkám 
si při podávání přihlášky na work-
camp. Není to nic složitého, protože se 
s INEXem známe už pár let, a tak vím, 
kdy je ideální čas se přihlásit. Najed-
nou je den odjezdu a spolu s příte-
lem balíme společný batoh. Jako vždy 
na poslední chvíli. Letíme do Portugal-
ska, do Porta, a odtud pokračujeme asi 
60 kilometrů do městečka Amarante, 
na místo konání kempu. 

V Amarante se snažíme uniknout místní 
taxikářské mafii a píšeme zoufalou esemes-
ku koordinátorům, kteří nás zachraňují, a už 
za chvilku jsme v „Casa da Juventude de 
Amarante“, místním domě dětí a mládeže. 

První dojem je skvělý. Moderní budo-
va, různé kroužky pro veřejnost, nahrávací 
studio a bar se zahradou, kde rostou slu-
nečnice. Celý tenhle projekt má propagovat 
hodnoty fair trade a organic a pořádá různé 
akce, na kterých na tuto problematiku upo-
zorňuje. Jedna část domu slouží jako you-
th hostel a tady teď budeme bydlet. Vařit 
vegetariánská jídla pro nás bude alžírský 
kuchař a vozit se budeme minibusem, zkrát-
ka budou o nás pečovat. 

Postupně se přidávají nové tváře: dvě 
Řekyně, dvě Španělky, Ruska, Litevci, 
Italové, Tunisanka, Francouzka, Chorvatka, 
Australanka a dva portugalští a jeden špa-
nělský organizátor. Vedoucí kempu jsou 
tři sympatičtí lidé, kteří vědí, co od života 
chtějí. Jinak řečeno, velmi silné osobnosti. 

Na uvítanou jdeme do restaurace na úplnou 
hostinu a poznáváme tradiční portugalskou 
kuchyni. 

Ráno se dozvídáme, jak bude organi-
zovaná naše práce. Protože bude omeze-
ná jen na šest dní z patnácti, podnikne-
me taky spoustu dalších akcí, třeba výlet 
do Guimarães, do Porta, do hor, na organic 
farmu, hodinu kanoistiky a další překvape-
ní. Každý den bude setkání, kde zhodnotí-
me den – říkají mu „circle“ a my jej záhy 
překřtíme na „syrkul“, inspirovaní italskou 
výslovností. Po syrkulu jsou naplánované 

různé workshopy, tance, divadla, relaxace, 
masáže… 

Teď to vypadá, že jsme se na kemp přije-
li jen bavit, a přesto bylo práce moc a moc, 
navíc jsme ji museli stihnout v pouhých šes-
ti dnech, respektive ve 3 + 3 dnech. 

Co že jsme to dělali? Spolupracovali 
jsme s neziskovou organizací Cercimarante, 
která vede denní stacionáře pro lidi s men-
tálním postižením. Cerci každoročně pořá-
dá velký festival v Amarante, na kterém 
vystupují její klienti v různých divadelních 
a tanečních představeních. 

Na pořádání letošního festivalu jsme se 
podíleli i my. Naším úkolem bylo vytvoření 
kulis a rekvizit pro představení, pomoc na 
scéně, propagace festivalu, natočení videa 
a také pomoc asistentům při práci. 

První tři dny se rozkoukáváme, nové 
prostředí, nová práce, málo času, velká zod-
povědnost. Hodně cenného času promrhá-
me diskuzemi o tom, jak práci odvést co nej-
efektivněji. 

Počáteční nervozita z toho, že neví-
me, jak se ke klientům chovat, se takřka 
ihned proměnila v téměř mateřský vztah. 
Jazyková bariéra nakonec téměř neexistu-
je, většina klientů totiž neumí mluvit ani 
portugalsky, natož anglicky, takže se doro-
zumíváme intuitivně, očima, tělem, tónem 
hlasu. 

Společnými silami vytvoříme kulisy pro 
některá představení, hlavně pro nejdelší 
hru, kterou je Romeo a Julie. Podaří se nám 
zhmotnit scénu v kostele i balkónovou scénu 
jen pomocí papíru, barev a lepidla.

Třetí den vypukne zmatek, finišuje-
me, večer se už hraje. Někteří z nás musí 
na generálku, jiní mají na starosti nošení 
rekvizit. Další skupina ještě stihne vytvořit 
speciální loutky, typické pro festivaly v této 
oblasti. Když tu začíná nějaká velká kulturní 
akce, je tradicí, že městem procházejí obří 
loutky v pestrobarevných šatech. Energicky 
bubnují a svolávají lidi z celého města – 
potenciální obecenstvo. 

V centru Cercimarante jsou sice loutky 
ještě z minulých let, ale potřebují vylepšit, 
nakašírovat, přemalovat, přidat drátky, vlnu, 
barvy, korále a ušít nové šaty. Je zde spous-
ta prostoru pro naši fantazii. V poslední 
půlhodině společně s asistentkami nacviču-
jeme taneční sestavu na píseň Waka Waka 
od Shakiry, která v té době byla populární 
díky fotbalovému mistrovství.

Večer na náměstí v Amarante připravu-
jeme zázemí, rozestavujeme židle a čekáme 
na zahájení. Pak doprovázíme obří loutky 
s náručí letáků, které při procházce městem 

Amarante, Portugal!
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rozdáváme. V uších nám zní bubny a v eufo-
rii tančíme. Velká show začíná. U Romea 
a Julie všichni brečí dojetím. 

Naše práce se povedla a to je za námi 
teprve polovina kempu. Následující tři dny 
věnujeme přípravě reprízy představení 
Romea a Julie u nás „v Kase“. Zaskakujeme 
za klienty, kteří bydlí daleko a nemůžou 
tentokrát hrát. Část dobrovolníků se tedy 
účastní „kástingu“ a generálky v Cerci, jiná 
část přetváří kulisy. Večer nová promo akce, 
letáky, sendvičová reklama pro nošení na 
těle a taky uděláme velký plakát pro vyvě-
šení přímo na „Kase“. Jsme dobří reklamní 
agenti a díky tomu mělo i druhé představe-
ní úspěch.

A jaký byl nejemotivnější moment 
kempu? Určitě reakce obecenstva – klien-
tů a zaměstnanců Cerci – na naše překva-
pení na rozloučenou, které jsme připravili 
jako poděkování za naši spolupráci a krásné 
zážitky. 

Tohle naše rozlučkové představení jsme 
dávali dohromady jen v nemnohých vol-
ných chvilkách před druhou reprízou Romea 
a Julie a tím to bylo náročnější – nemoh-
li jsme se na něm totiž shodnout, takže se 
nacvičilo několik verzí a nakonec se roz-
hodlo udělat to jednoduše. Po celé dvatýd-
ny jsme totiž chodili večer k řece s kytarou 
a hráli jsme a zpívali. Takže jsme prostě 
poskládali naše písně v národních jazycích 
tak, aby to gradovalo, a přidali jeden scé-
nický tanec a jedno společné vystoupení, při 
kterém jsme zvedli obecenstvo, tedy klienty 
i zaměstnance ze židlí. Na závěr jsme promí-
tali fotografie z prvního týdne. 

Zdálo se nám, že dáváme málo, ale ono 
to perfektně fungovalo! Taky se nám potvr-
dilo, že ve vlastním jazyce a ještě společně 
s hudbou dokáže člověk vyjádřit nejvíc emo-
cí. Představení mělo obrovský náboj.

Díky tomuto závěru se v nás upevnil 
pocit, že naše práce byla odměněna vel-
kou radostí – kombinací naší radosti z prá-
ce s radostí publika z kontaktu s námi. Ty 
úsměvy stály za všechnu tu dřinu a stres. 

Druhou nejemotivnější chvílí kempu 
bylo rozhodně loučení. Po návratu domů 
jsem si uvědomila, že tenhle kemp není jen 
další zářez na mé „INEXové pažbě“. 

Díky skvělé organizaci, perfektně sehra-
ným a energickým vedoucím a opravdu 
vděčné a smysluplné práci jej řadím na špič-
ku. S ostatními dobrovolníky se nám poda-
řilo vytvořit ucelenou skupinu, byli jsme 

sehraní v práci i ve volném čase a velký 
podíl na tom nesou organizátoři a jejich 
doprovodný program. 

Po skončení kempu se do „Kasy“ něko-
lik dobrovolníků vrátilo, buď jako pomocníci 
na slunečnicovém baru, nebo jako výpomoc 
s programem v centru mládeže. Dokonale to 
chápu, protože i já mám nyní tendenci vra-
cet se „na místo činu“. Tedy do Amarante, 
Portugal! p

Kamila Šímová

Kamila Šímová je studentkou 4. ročníku 
na Přírodovědecké fakultě UK, ale zajímá ji i spousta 

jiných věcí než jen příroda. Díky INEXu objevila kouzlo 
dobrovolnické práce. Nyní se jí věnuje v chráněné 

dílně Eliáš a v životě se řídí mottem dílny: 
„Každý něco dokáže!“

9

Workcampy – krátkodobé mezinárodní projekty
Workcampy po celém světě jsou oblíbenou formou poznávání cizích zemí a účasti na veřej-
ně prospěšných projektech v zahraničí. Trvají zpravidla dva až tři týdny a účastní se jich pět 
až dvacet převážně mladých lidí z různých zemí světa, kteří zde společně žijí a pracují. Smys-
lem workcampů není jen samotná práce, ale také navázání užšího kontaktu s ostatními dob-
rovolníky a poznání jejich kultury. Účastníci mají zajištěno ubytování a stravování, sami si 
zařizují dopravu na projekt. Pracovní zaměření workcampů je rozmanité: dobrovolníci pomá-
hají při rekonstrukcích historických památek, pracují v přírodních rezervacích, v uprchlických 
táborech, podílejí se na organizaci kulturních festivalů apod. Na rozdíl od brigád je práce na 
workcampech neplacená. Nabídka INEX-SDA každoročně obsahuje kolem 2 000 workcam-
pů po celém světě. Může se jich zúčastnit kdokoli starší 18 let, kdo se domluví anglicky (exis-
tují ale i projekty otevřené pro zájemce již od 15 let).

Více informací a on-line přihlášku najdete na www.inexsda.cz. Můžete se také obrátit na 
Janu Koňasovou (info@inexsda.cz), která zajišťuje vysílání českých dobrovolníků na zahra-
niční workcampy. 

příprava klientů na tanec s cylindry a hůlkami         
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INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 

What would you think about when you 
hear “EVS”? Some strange abbrevia-
tion? Big serious company? Distant 
area? Secret research center?

EVS is everything you can imagine and 
nothing that you can imagine at once.

EVS is the possibility to broaden your 
mind, the way to develop yourself , the 
way to learn a lot of new if you’re open to 
it, learn how to deal with many new things 
and challenges, how to bear responsibili-
ties, fulfill tasks. You can become person of 
many talents. For many people EVS is a key 
to themselves.

EVS is European Voluntary Service. 

For me EVS became just a perfect com-
bination of getting new knowledge and 
helping a non-governmental organization. 
A nice fusion of an useful activity with cre-
ative free-style. All this with a magnificent 
background, the city of Prague, with which 
my camera still has a long-term love affair.

I was really lucky with my project, as 
it’s a non-stop activity and something new 
all the time, no space for boredom and rou-
tine. I learn new things everyday; I improve 
what I know everyday. I see how local peo-
ple day after day open themselves to me. 
How the culture, nature and mentality of 
citizens, all Czech Republic from the inside 
reveals itself to me. How my vision of the 
country shifts from the color-blind vision 

of a tourist to a colourful vision of a person 
from the inside, seeing all positive and neg-
ative sides.

I’m really lucky, as I can feel myself use-
ful. I see how my dream comes true and 
I move from the position of an observer 
to the position of a doer. In the office, at 
a training…everywhere there is a possibil-
ity to contribute to the bigger idea of vol-
untary work, development of people, non-
formal education of youth. It’s even more 
pleasant when you receive the possibility to 
make your own mini-project. It can be small 
or big; it doesn’t matter, as you feel that 
you contributed a considerable part of your-
self, your time, your energy, your motivation 

to the project. It’s like as if you have the idea 
inside your mind like a candle. And you see 
how this “candle” lightens “candles” in the 
heads of people around: organizations, peo-
ple in the office and volunteers from differ-
ent countries. 

It’s really difficult to get together all 
the emotions of being plunged in a differ-
ent surrounding and working in a multicul-
tural environment. It’s like changing com-
pletely not only the place of living, but also 
the planet of living. Anyway, believe me, it 
is awesomeawesome. More and more often 
I just feel myself…happy.

To finish, here is a small poem from Text 
& Words team of EVS volunteers in Czech 
Republic (which I made a part of). p

Irina Idrisova

Irina Idrisova is an EVS volunteer in INEX-SDA. Irina 
came from Moscow and used to be a person of many 

occupations and is open for different activities.

Love letter to EVS

How can I love you my EVS? 
Sometimes you give me happiness 
Sometimes you give me pain 
EVS, oh my EVS
EVS, you are like a sun of my life 
My bunny, my flower, my power 
How can I leave you my EVS? 
EVS, oh my EVS

Experience, volunteering, 
spring inside your head! 

Workcamp participants 
attended an Anthroposofic wedding celebration
Have you ever travelled to a foreign 
country and was lucky to be invited to 
a wedding celebration within one week 
of your arrival? Well, not merely an ordi-
nary wedding celebration but rather an 
anthroposofical one? 

The 2010 Camphill – České Kopisty 
workcamp participants were such a lucky 
group of young people who had an oppor-
tunity to witness an anthroposofic wed-
ding celebration of one staff member of the 
Camphill České Kopisty – a bio-dynamic 
agricultural and social project in the Czech 
Republic.

A total of 8 participants from France, 
Korea, Russia and Spain were part of a group 
of young volunteers who rendered there 
help from the 10th to 24th July, 2010 with 
the demolition of an old building within the 

Camphill premises, pottery and working on 
the bio-dynamic farm.

Camphill – České Kopisty is one of the 
social and bio-dynamic agricultural project 
which is part of the large camphill move-
ment that follows and is guided by the phi-
losophy propounded by an Austrian born 
anthroposofer Rudolf Steiner. 

The wedding celebration had two 
parts. The first was the spiritual ceremony 
that took place at the apex of one hill near 
Litoměřice where České Středohoří pano-
rama could be seen vividly. The newlywed 
couple stood in the middle of a circle of 
more than 100 relatives and close friends 
while facing the anthroposofical priest who 
read and performed some rituals.

Then, the ultimate celebration took place 
in the hall of Camphill. There was typical 
Czech cuisine including: home made bread, 
“guláš“, koláčky, bio products like spreads, 

fruit salads, and most importantly for the 
workcamp participants, the Czech pivo. 

The celebration was never short of music. 
Different melodies like jewish songs and 
dances, Czech “polka“ and other tunes lifted 
up the humour of workcamp participants and 
other invited guests to an extent of showing 
their splendid dances on the dance floor.

By the time the celebration reached 
it´s peak, the morning of the next day was 
already calling! p

Lee Elias Tembo

Lee Elias Tembo is from Zambia, but he is currently 
living in the Czech Republic cooperating with the 

Football for Development project of INEX-SDA. 

Anthroposophic is a philosophy connected with Waldorf 
schools.

10

evS in the czech republic   

fo
to

: A
rc

Hi
v 

Au
to

rk
y



www.inexsda.cz

Je pátek večer, 16. července 2010. Sedím 
v autobuse směr Hodonín, kochám se 
rychle ubíhající krajinou a v hlavě již 
sestavuji plán na následující dva týdny. 
Letos opět povedu workcamp v České 
republice. Nenechte se zmýlit, nestane 
se ze mě uklízečka záchodů. workcamp 
je zkratka ze slova workcamp nebo-
li krátkodobý dobrovolnický projekt. 
Nezisková organizace INEX-SDA jich 
v Česku pořádá několik desítek a na 
každý připadají 1–2 vedoucí (leade-
ři), kteří jsou vyškoleni na to, aby zajis-
tili hladký průběh projektu. Ráda bych 
povyprávěla o tom, co mě a mé zahra-
niční dobrovolníky potkalo na workcam-
pu v Tvarožné Lhotě. 

Morava je moje srdcová záležitost. 
Vždy  mě uchvátí nádherná příroda, srdeční 
lidé a hlavně klid, do kterého utíkám kaž-
dé léto z uspěchané Prahy. Proto jsem si 
vybrala projekt v Tvarožné Lhotě v Bílých 
Karpatech. Navíc jsem chtěla konečně 
navštívit pobočku INEXu (v jejíž budově jsme 
bydleli), osobně si pohovořit se zakladate-
lem INEXu Mgr. Vítkem Hrdouškem (který 
fungoval jako tzv. místní partner workcam-
pu) a ochutnat výrobky ze slavného stromu 
oskeruše. Fakt, že budu jako vedoucí jedi-
ná, tj. na všechno sama, byl pro mě výzvou 
a zároveň zdrojem obav. Proto jsem nene-
chala nic náhodě a přijela o dva dny dříve, 
abych uklidila IN-Klub, jenž se měl stát na 
dva týdny naším domovem, a navázala kon-
takt s místními. To se dařilo spíše pozvol-
na v průběhu kempu například tím, že jsme 
dorazili na hodovou zábavu mnohem méně 
slavnostně oblečeni než místní, na hudbu 
polky jsme rozverně tancovali v kroužku, pili 
kofolu s rumem a u stolu hráli pantomimu.

Jak jsme také mohli nevyčnívat, když 
jsme byli až na jednoho Japonce meziná-
rodní „babinec“? Španělka Lola trvající na 
tom, že neumí flamenco; Polka Ola zbožňu-
jící všechna zvířata na salaši, kde jsme pra-
covali, od koně po fenku Benji; druhá Polka 
Magda za všech okolností okouzlující a pou-
tající pozornost chlapců a chlapů; nejmladší 
Ana toužící dělat jen věci „which are exci-
ting“; tichá Korejka So Young nikdy se neza-
pojující do diskusí; smíšek Korejka Minsun 
s obdivuhodnou houževnatostí a tempera-
mentní Italka Valentine se zájmem o udr-
žitelný rozvoj – to byly naše holky, kte-
ré vytvořily neopakovatelnou atmosféru 
a stmelily se v jeden kolektiv – jednu rodi-
nu, jak s oblibou říkaly. Japonec Taka si uží-
val své výsadní postavení a v upovídanosti si 
s holkami nezadal.

Od prvního dne nám s těžkou prací 
pomáhal Honza, tou dobou zde vykonávající 
školní praxi. Polovina holek ho tajně obdiv-
ně pozorovala, když se svlečen do půl těla 
pravidelně poléval vědrem vody ze studny. 

Bylo to kvůli velkému horku, ale vysvětluj-
te to holkám, když to vypadalo jak reklama 
na čokoládovou tyčinku. Začaly mu říkat 
Jesus Christ díky blond kudrnatým vlasům 
a já byla ráda, že od té doby chodily do práce 
o něco radostněji.

Klíčovou postavou salaše byl salašník 
Pavel. Tak čiperného čtyřicátníka jsem snad 
ještě neviděla. Zkoušel na dobrovolníky pár 
anglických slovíček a dokonce s námi jeden 
večer „zapařil“ na koncertě country kapely. 
Hlavně měl zlaté srdce a k dobrovolníkům 
si vytvořil bezvadný vztah. Na rozlučko-
vém táboráku zněla slova jako „thank you“ 

a „good group“. 
Na salaši jsme dělali, co bylo zrovna 

potřeba, od oplocování stromků, sbírání 
bylinek a kopřiv až po kosení trávy a pletení 
plotů. Na starost nás měl Pavel, který věděl, 
co se má udělat. Stejně jsem si ale připada-
la jako pingpongový míček, který skáče od 
jednoho dobrovolníka ke druhému a korigu-
je jeho pracovní činnost. 

Na workcampech mě baví, že si osvo-
jím nějakou novou manuální dovednost. 
V „Tvarožce“ to bylo sečení trávy kosou 
a práskání bičem. Dost často bylo potřeba 
převést něco z bodu A do bodu B. Používali 
jsme skřípající kolečko, což bylo jedno z prv-
ních českých slov, které se dobrovolníci nau-
čili. Ve chvílích volna jsme se starali o zví-
řátka. Nejmilejší nám byl kozel Křivák, jehož 
jméno bylo pro Španělku tak nevyslovitelné, 
že jej přejmenovala na Chamagito, což jí při-
šlo asi zvukově nejpodobnější. Vždycky nás 
vítal již od příjezdové cesty a Polky mu trhá-
valy ty nejchutnější akátové větve. 

Musím přiznat, že ukočírování osmi lidí 
mi dalo zabrat. To proto, že jsem jim chtěla 
ukázat co nejvíce z naší kultury a na každý 
večer připravit rozmanitý program. Tak jsme 
naučili v autokempu Korejku plavat, opili se 

ve vinném sklípku, zablátili si tenisky při túře 
k nejvyššímu vrcholu Bílých Karpat, prodíra-
li se davy na Letní filmové škole v Uherském 
Hradišti, zatancovali si na strážnické disko-
téce a v osmi lidech dostopovali zpět domů, 
naučili se mazurku při české prezenta-
ci, „zabíjeli“ se navzájem při hře na mafiá-
ny, ochutnali saké při japonské prezentaci 
a zahráli jsme si spoustu poznávacích i des-
kových her. Po návratu do Prahy jsem pro-
spala celý den a noc, jak jsem byla utahaná, 
ale úspěch akce se měří spokojeností všech 
zúčastněných a toho se mi myslím díky pozi-
tivním zpětným vazbám podařilo docílit. 

Poslední den workcampu byl ve vel-
kém stylu. Konal se festival Etnosalaš, kde 
jsme pomáhali. Každý z dobrovolníků si 
připravil tvůrčí stanoviště, například malo-
vání na obličej, střílení z luku či skládání ori-
gami, které pak obcházely děti. To byla pro 
dobrovolníky nejtěžší zkouška ověřující, jak 
moc se během 14 dní naučili česky. Nakonec 
z toho byl styl „ruce, nohy“. Náramně jsme 
si však celý den užili. K večeru jsme zformo-
vali hudební těleso The Colechcos band, kdy 
každý hrál na barely, láhve, valchu, bubny, 
pusu… cokoliv, co bylo po ruce. Při táborá-
ku jsme koštovali oskerušovici, bilancovali 
uplynulé dva týdny a plánovali, kdy a kde se 
zase uvidíme. To víte, že nějaká ta slzička 
ukápla, ale to k tomu patří. Každý z nás si 
v sobě ponese vzpomínky na společné zážit-
ky, diskuse a jeden na druhého. p

Hana Pechová

Studentka-skoroabsolventka Vysoké školy 
ekonomické v Praze. S INEX-SDA spolupracuje od roku 

2004: absolvovala šest workcampů v zahraničí, tři 
workcampy v ČR jako vedoucí, jeden dobrovolnický 
projekt v Turecku (Shape Youth). Poslední dva roky 

působí jako školitelka vedoucích v Horkách. 
Workcampy podle ní účastníkům přináší osobní rozvoj 
a zkušenosti, „neturistické“ seznámení se zemí, ať již 

zahraniční, nebo domovskou, bourání stereotypů 
a poznávání jiných kultur.

Ježíš, Křivák a kolečko

Workcampy v České republice
V ČR pořádáme ve spolupráci s našimi 
partnery každý rok více než 40 krátkodo-
bých dobrovolnických projektů, kterých se 
účastní téměř 400 dobrovolníků z různých 
zemí světa. Společně se podílí například 
na údržbě či opravách historických pamá-
tek nebo veřejných prostranství, ochraně 
životního prostředí, pečují o děti či organi-
zují festivaly.

Pro tyto projekty INEX-SDA školí přibližně 
60 vedoucích ročně, kteří se po dobu trvání 
workcampu stávají prostředníky mezi míst-
ními partnery, obyvateli a mezinárodními 
dobrovolníky a vedou celou skupinu. 

Pro více informací o projektech v ČR nebo 
o tom, jak se stát vedoucím workcampu, 
můžete kontaktovat Anju Decker na adre-
se projekty.cr@inexsda.cz. 

11

Účastníci workcampu v tvarožné Lhotě  
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INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 

No, řeknu vám, že je to celkem zábava. 
Bohužel, je to především velice vyčerpá-
vající zábava. 

Se svými dvěma spolužáky ze 3.B (Václav 
Tmej a Kristýna Štěpánková) jsem se zúčast-
nil projektu „Fotbal pro rozvoj“, hrál fotbal 
proti Keňanům, a dokonce dva z nich hos-
til u nás doma, takže moc dobře vím, o čem 
mluvím. Můžete mi věřit, že je to zážitek na 
celý život nejen pro mě a mé spolužáky, co 
se projektu účastnili, ale i pro celé spektrum 
našich rodinných příslušníků.

Pocity při přebírání našich hostů byly 
velice vzrušující. Tak třeba já jsem se cítil 
docela nesvůj, když jsem vcházel do míst-
nosti plné tváří, které se tolik liší od těch 
našich. A nesvůj jsem byl i přes jejich vese-
lé úsměvy, při kterých jim svítily bílé zuby 
a vypadaly úžasně přátelsky. Po jejich vese-
lém pozdravu jsem si musel neustále znovu 
a znovu prohlížet ty obličeje, Afričani jsou 
totiž úplně jiní než my, vážně. Byla to má 
v podstatě první šance prohlédnout si lidi 
černé barvy pleti zblízka.

Jen co jsem se rozkoukal a seznámil se 
svým návštěvníkem, tak mi byl kvůli nespo-

lehlivosti mého nejmenovaného spolužáka 
přidělen další. Takže místo toho, abych měl 
doma jenom kluka jménem John (18), vezl 
jsem si autem domů i slečnu Mary (16). 

Po přidělení pokojů začala být zábava. 
Zjistil jsem víc o těchto srdečných lidech 
a víte kde? No kde jinde než v hospodě, 
ono totiž Johnovi opravdu zachutnalo české 
pivo, není divu, když u nich v Keni je daleko 
dražší a ještě ke všemu není tak dobré jako 
to naše dozlatova natočené. Převážně tam 
pijí irského Guinesse. 

Takže stačily už dva kousky a náš přítel 
se se svým kolegou Martinem (18), kterého 
hostil Vašek Tmej, rozpovídali o velice těž-
kém životě v okrajové části města Nairobi, 
o slumu, v němž žijí, a o každodenních pro-
blémech, které představuje obstarávání jíd-
la a vlastně obyčejné přežití. Nemají to totiž 
ani z poloviny tak jednoduché jako my tady. 
Ve svém životě se nemůžou spoléhat na 
policii ani na úřady. Jediné, co mají, jsou oni 
sami, jejich většinou neúplná rodina anebo 
gang, parta, ve které žijí. No a jak bylo zřej-
mé z několika jizev na Martinově obličeji, je 
to život dosti zběsilý, při kterém jde oprav-
du o krk. Z jejich povídání jsme se dozvě-

děli hodně o jejich životě, mrtvých kamará-
dech i životních snech, které si mohou ale-
spoň částečně vyplnit díky projektům, jako 
je ten náš. 

Nejčastěji chtějí být profesionálními fot-
balisty, což nám také předvedli na turna-
ji, který se konal na poličském fotalovém 
hřišti v sobotu 12. 6. 2010. Jejich fotbal je 
přesný, rychlý a profesionální, není divu, 
když díky němu dostávají životní příležitos-
ti a stipendia na školy. S Keňany jsme zažili 
také bowling na bowlingové dráze v Poličce, 
Jungle night v Divadelním klubu, něko-
lik výletů organizovaných „vlastnoručně“ 
a také návštěvu plaveckého bazénu v České 
Třebové. 

Největší zážitek s nimi ale měla má 
babička, kterou si díky perfektnímu kulinář-
skému umění a bazénu na zahradě zamilo-
vali. Líbilo se jim u ní tak, že se mě neustále 
ptali, kdy k ní pojedeme znovu. Museli jsme 
tedy navštívit babičku dvakrát. No a po týd-
nu najednou odjížděli a nám nezbylo, než se 
s našimi přáteli rozloučit.

Věřte nebo ne, při jejich odjezdu větši-
na z nich měla v očích slzy – a nejen oni. 
Slzy v očích jsme měli také my, ať už ti, kte-

Jaké je to mít doma Afričana?
A jaké je to mít doma dva Afričany?
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václav cibulka pod rukama afrických kadeřnic          
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www.inexsda.cz

ří se s nimi mohli seznámit důkladně a měli 
možnost podělit se s nimi o vlastní domov, 
nebo ti, kteří s nimi měli jenom pár společ-
ných zážitků. Všem nám ukázali trošku jiný 
pohled na svět a dosti zamíchali s životní-
mi hodnotami. Jejich návštěvy si nesmírně 
vážím, a pokud se podaří, rád bych je navští-
vil osobně a poznal jejich rodnou Keňu. 
V tuto chvíli mi ale nezbývá než jim popřát 
šťastnou cestu. p

Václav Cibulka, 
student gymnázia ve Svitavách, 18 let.

K fotbalu pro rozvoj jsem se dostal náhodou. Nejsem 
fotbalista, při tělocviku nám ve škole byly sděleny 
informace slibující dobrodružství. Nevyužil by jich 
jenom šílenec! Rodiče nám vyšli vstříc a my mohli 

prožít neopakovatelný týden…

SETKÁNÍ ČESKÉ A KEŇSKÉ MLÁDEŽE V KOMIKSU
(studetská práce, jenž vznikla na víkedovém semináři) 
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Fotbal pro rozvoj
Sportovně-vzdělávací projekt, který využívá popu-
larity fotbalu jako prostředku k osvětě veřejnos-
ti o problematice rozvojových zemí se zaměřením 
na naplňování tzv. Rozvojových cílů tisíciletí. V rám-
ci něj letos v červnu přijelo do Česka sedm chlap-
ců, tři dívky a trenér z nairobské organizace Matha-
re Youth Sport Assocation. V Mostě, Praze, Olomou-
ci, Poličce a Šumperku odehráli několik fotbalových 

turnajů, zúčastnili se kulturních akcí pro veřejnost a vzdělávacích seminářů na středních 
školách. V neposlední řadě je čekala i zajímavá mezikulturní zkušenost v podobě bydlení 
v českých rodinách. V rámci partnerství v evropském projektu „Football for Development“ 
se do projektu nově zapojily neziskové organizace z Itálie, Maďarska a Rakouska. Po odjez-
du z Česka čekala keňské hráče navazující dvoutýdenní fotbalová tour po Rakousku. INEX-
SDA také již patým rokem vysílá české dobrovolníky do Nairobi v rámci programu GLEN. 

Projekt Fotbal pro rozvoj je hrazen z grantu Ministerstva zahraničních věcí ČR a ze zdrojů 
Evropské komise.

Podrobnější informace o projektu se dozvíte na www.fotbalprorozvoj.org nebo kontaktujte 
Pavla Žwaka na fotbal@inexsda.cz.



INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 

O seminářích na školách

„Semináře mi ukázaly jak se zapojit do prá-
ce s ostatními studenty i přes prvopočá-
teční jazykovou bariéru, dozvěděla jsem se 
o Rozvojových cílech tisicíletí a uvědomila si, 
jak je důležite stavět na zdravém sebevědomí.“ 

Irene, 17, MYSA, Keňa

“Bavilo mě být součástí krátkého představe-
ní, které jsme si společně nacvičili (poznám-
ka školitele – Jednalo se o krátkou scénku, jak 
se chránit před virem HIV, kterou mladí lidé 
z Keni naučili české studenty a kterou oni sami 
používají pro zvyšování povědomí o šíření HIV 
na keňských školách). Získala jsem tímto setká-
ním takové informace, které se nedají načíst.” 

Lucie, 17, SOŠ pro obnovu a ochranu životního 
prostředí, Litvínov

“Překvapilo mě, že o některých problémech 
naší společnosti ví mladí lidé z MYSY více 
než my. Bavili jsme se o mladých lidech 
z celého světa, kterým do životů zasáhl 
virus HIV. Konkrétní příběhy člověka hodně 
ovlivní. Pokud chce člověk s nějakým problé-
mem jako je například AIDS bojovat, měl by 
se snažit mu porozumět. ” 

Honza, 18, Gymnázium Hejčín, Olomouc

„Naučila jsem se tu nové školitelské doved-
nosti, které uplatním u nás v organizici kon-
krétně v kampani Kicking AIDS out“.

Margaret, 18, MYSA, Keňa

O víkendových seminářích 
v Kosteleckých Horkách

„Myslím, že si tu hodně lidí uvědomilo, že 
fotbal není jen fotbal, ale může být pro-
středkem ke zlepšení situace v rozvojových 
zemích. Třeba v boji s chudobou.“

Veronika, 17, Gymnázium Hejčín, Olomouc

„Myslela jsem si, že tu budeme žít ve větší 
diktatuře, ale bylo to přesně naopak. Hodně 
věcí tu bylo na nás a i tak to fungovalo.“

Anežka, 16, Střední zdravotní škola, Olomouc

„Potkal jsem tu super inteligentní lidi, se 
kterými jsme vytvořili výborný kolektiv. Spíš 
takovou velkou rodinu. Překvapilo mě, že 
jsem tu cítil, že jsme si všichni rovni.“

Vojta, 18, Střední škola obchodní a služeb, Polička

V českých rodinách 

“Můj nejsilnější zážitek bylo setkání 
s Maggie. Vypráví mi o svém životě i o žitvo-
tě v Keni. Obdivuji ji za to, že dokáže být tak 
šťastná, i když skoro nic nemá. Obdivuji je 
všechny. Jsou dobrý, že se účastní různých 
aktivit, aby se někam v životě dostali a záro-
veň pomáhají lidem kolem sebe. Asi teď už 
nikdy neřeknu, že toho mám málo.”

Alena, 18, Střední škola obchodní a služeb, Polička

 “Překvapilo mě, že by rád zůstal v Evropě, 
ale ne proto že by se jen on sám chtěl mít 

lépe, ale aby mohl dobře zajistit svou rodinu. 
Myslím si, že je to dobré. Zajímá se o to, aby 
se měl lépe nejen on sám, ale i lidé v Keni.”

Marek, 18, Slovanské gymnázium, Olomouc

„Lidé tu jsou šťatní a přátelští. Nejvíce mě 
překvapilo že v České republice nesou ženy 
i muži stejnou zodpovědnost.“

Moses, 18, MYSA, Keňa 

“Asi kdybychom my přijeli do Afriky, tak 
z toho budeme úplně stejně vykulený jako 
byl on z Čech. Jsou to dva jiné světy. Byly to 
úsměvné příběhy“

David, 18, Gymnázium Polička

O projetku Fotbal pro rozvoj

„Díky Fotbalu jsem se naplno mohla zapojit 
do něčeho, co mě baví. Fotbal změnil mého 
tátu, jeho přístup k ostatním i ke mně. Díky 
tomuto projektu jsem ze začala více zajímat 
o rozvojovou problematiku.“

Šarka, 18, Slovanské gymnázium, Olomouc

„Bylo bezvadné se dělit o názory a diskuto-
vat, setkávat se s lidmi a poznávat Českou 
republiku a její kulturu.“

Mary, 20, MYSA, Keňa

„Jsem teď schopen mluvit hodiny a hodiny 
na rozvojové téma jako první člověk na bari-
kádách revoluce.“

Čeněk, 18, Slovanské gymnázium, Olomouc

„Otevřela jsem si cestu do světa rozvojové 
problematiky. Našla něco, co mě naplňuje 
a čemu se chci věnovat.“

Veronika, 17, Gymnázium Hejčín, Olomouc 

Ohlasy studentů 
zapojených do projektu Fotbal pro Rozvoj
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Poděkování koordinátora FpR
Realizace rozvojově-vzdělávacího projek-
tu Fotbal pro rozvoj v sezóně 2009/2010 by 
nebyla možná bez nezištného a aktivního 
zapojení dobrovolníků, regionálních koor-
dinátorů, lektorů mezikulturních seminářů, 
neziskových organizací, fotbalových klu-
bů a škol v Mostě, Litvínově, Poličce a Olo-
mouci. Ukázalo se, že parta motivovaných 
a nadšených lidí dokáže připravit nezapo-
menutelné zážitky nejen pro keňské účast-
níky, ale i ně samotné. Děkuji všem zúčast-
něným za inspirativní spolupráci a těším se 
na setkání u „afrického fotbalu“ v sezóně 
2010/2011!

Pavel Žwak, koordinátor FpR
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FOTBALOVÝ ZÁŽITEK
Když míč zatřepe se v síti,
Když oči ze vstřelené branky svítí – to je pocit.
Takový zážitek se odehrál v Poličce na 
 fotbalovém hřišti
I diváci přišli.
Sedm týmů bojovalo do krve
I keňský tým ; u nás hrál ten den poprvé.
Na dvou hřištích se hrálo
Počasí nám přálo!
V přestávkách mezi zápasy vystoupily kulturní  
 vložky.
Rytmy afrických bubnů ozývali se do dáli
Góly do branek soupeřů padaly a padaly.
Rozhodčího nebylo potřeba,
Šlo o fair play zápasy.
Jako první umístilo se družstvo z Keni
Pro další zúčastněné byly připraveny prima ceny.
A vzkaz pro všechny zúčastněné:
„Zajímejte se o srdce člověka
V tom je pravda veliká
A ne o barvu pleti.
Měl jsem možnost poznat kluky a holky z Keni
A doufám, že je zase všechny uvidím – brzy!
Jen to, že se nepodařilo zahrát keňskou hymnu 
 mně mrzí!

Josef Hegr

Josef Heger útočil za tým Dívadelníci – Polička, který si 
získal svou férovou hrou na poličském fotbalovém turnaji 
nejen přízeň fanoušků ale i ostatních týmů, a tak jim byla 

udělena trofej nejcennější – FAIR PLAY

Pojeďte na workcamp mezi potomky českých osadníků do Brazílie!
•	 Prožijte	nezapomenutelné	tři	týdny	mezi	potom-

ky	československých	osadníků!
•	 Umožněte	jim	setkání	s krajany	a nadchněte	je	

pro	objevování	jejich	kořenů!
•	 Poznejte	jinou	kulturu	i to,	jak	fajn	je	věnovat	svůj	

čas	dobré	věci!
•	 Pomozte	postavit	učebnu	pro	výuku	češtiny	ve	

spolupráci	s místní	komunitou!

Město	Bataypora	(v překladu	„Baťova	dobrá	voda“)	bylo	založeno	Janem	
Antonínem	Baťou	v roce	1953	uprostřed	pralesa	ve	státě	Mato	Grosso	do	
Sul.	Dnes	v něm	žije	téměř	devět	tisíc	obyvatel	včetně	komunity	potomků	
československých	osadníků.	V letech	2008–2010	se	zde	ve spolupráci	
s místním	krajanským	spolkem	Centro	de	Memoria	Jindrich	Trachta	a za	
účasti	českých	dobrovolníků	uskutečnily	první	tři	workcampy.	Společným	
úsilím	dobrovolníků	i místních	se	podařilo	zbudovat	dětské	hřiště	a začít	
s výstavbou	sálu	pro	výuku	českého	jazyka.

Chceme	vás	pozvat	na	čtvrtý	ročník	tohoto	jedinečného	workcampu.	
Tentokrát	dobrovolníci	navážou	na	loňský	ročník	a budou	tedy	
pokračovat	ve	výstavbě	sálu.	
Podmínky:	věk	min.	18	let,
znalost	alespoň	základů	portugalštiny	nebo	španělštiny

Více informací najdete na www.inexsda.cz 
nebo kontaktujte Nikshu Zdraveskiho na 
outgoing@inexsda.cz.
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kde? bataypora, Mato Grosso do Sul

fotbal jak ho neznáte       
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INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 

Mezinárodní dobrovolnictví 
v českém i evropském kontextu
Motto: „Těším se na dobu, kdy obyčej-
ný mladý člověk – a rodič či zaměst-
nanec – bude mít za to, že jeden či dva 
roky práce pro rozvoj společnosti, ať už 
ve vzdálené zemi nebo v zaostalé oblas-
ti jeho vlastního státu, je běžnou součás-
tí vzdělání.“ 

U Thant, barmský diplomat 
a v 60. letech generální tajemník OSN 

Sdružení dobrovolných aktivit INEX-SDA 
má za sebou dvacátou sezónu, během níž 
jsme do zahraničí vyslali jubilejního 10 000-
ího českého dobrovolníka; a podle hrubých 
propočtů jsme za uplynulých 20 let zpro-
středkovali více než 1 000 000 hodin dob-
rovolnické práce. Tedy dost kulatých čísel 
a dobrých důvodů podívat se trochu zpět 
a reflektovat tradici mezinárodního dobro-
volnictví v širší perspektivě.

Začalo to u Verdunu...

Tradice mezinárodního dobrovolnic-
tví v evropském měřítku sahá až do 20 let 
minulého století a počátky hnutí jsou výraz-
ně ovlivněny poválečným pacifismem. První 

dobrovolnický projekt se symbolicky konal 
ve Verdunu, malém městečku na severu 
Francie, v němž během 11-měsíční obrany 
proti německé ofenzívě padlo za první svě-
tové války více než milión obětí. V listopa-
du 1920 do Verdunu přijely dvě desítky mla-
dých a motivovaných dobrovolníků z celé 
Evropy (od Maďarska až po Británii) nejen 
pomoct s rekonstrukcí, ale i symbolicky při-
spět k nové, společné budoucnosti kontinen-
tu bez válek.

Během 5 měsíců tvrdé práce za každé-
ho počasí opravili domy zemědělců a ces-
ty či položili základy pro městskou radni-
ci. Ale poválečné napětí bylo ještě příliš 
silné, a tak skupina dostala na jaře 1921 
ultimátum: buď odjedou němečtí a rakouští 
členové týmu (tedy v logice nedávné vál-
ky „nepřátelé“), nebo skončí celý projekt. 
Ostatní dobrovolníci ctili pravidlo týmo-
vé solidarity, a tak byl projekt ukončen; 
byl sice poznamenán neúspěchem v podo-
bě rozpačitého konce, ale i tak mimořádná 
zkušenost z intenzivní spolupráce se spo-
lečným cílem položila základ pro další dob-
rovolnické projekty.

Jak už naznačeno, dobrovolnická služ-
ba byla v počátcích úzce spjata s „civil-

ní službou“, pacifismem a s úsilím o prá-
vo na odmítnutí vojenské služby. Až ničivé 
záplavy v Lichtenštejnsku na podzim 1927 
a potřeba masivního náboru dobrovolníků 
vedla ke zlomové debatě a rozhodnutí, že 
hnutí nelze profilovat jen úzce pacifisticky: 
celkem mezi dubnem a říjnem 1928 pro-
běhly čtyři workcampy za účasti 710 dob-
rovolníků ze 17 zemí a Lichtenštejnsko díky 
tomu odvrátilo nebezpečí masového odlivu 
zemědělců. 

V roce 1930 byl založen sekretari-
át mezinárodní organizace Service Civil 
International a dobrovolnické projekty zača-
ly organizovat i studentské, náboženské či 
jiné obecně prospěšné spolky. Vedle manu-
álních, rekonstrukčních projektů získaly 
na významu ve 30. letech pod vlivem tíži-
vé ekonomické krize také sociální projekty 
– legendárním se stal například workcamp 
ve velšském Brynmawru s většinově neza-
městnaným obyvatelstvem. 

Po druhé světové válce síť mezinárodně-
dobrovolnických výměn rostla především na 
Západě. Rozkvět v celosvětovém měřítku 
pak přinesla zejména 60. léta, kdy částeč-
ně opadla napjatá, studenoválečná atmosfé-
ra a mezinárodní dobrovolnické angažmá si 
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získalo i politickou podporu. Americký pre-
zident Kennedy stál u zrodu národního pro-
gramu dobrovolnictví v rozvojových zemích 
Americorps (který trvá úspěšně dodnes) 
a mezinárodní workcampy za účasti mladých 
lidí z různých částí světa se staly jedním 
z prostředků, jak zmírňovat napětí a před-
sudky mezi Východem a Západem. Desítky 
mezinárodních workcampů se v 60. letech 
konaly i v komunistickém Československu 
a stejně tak do zahraničí mohli na zkušenou 
vyjet naši dobrovolníci. Sovětská okupace 
a následná normalizace ale slibný vývoj opět 
přerušily – až do sametové revoluce. 

Porevoluční otvírání hranic

Krátce po revoluci – kdy se otevřely hra-
nice, lidé měli chuť cestovat a řada z nich 
tak chtěla činit nejen klasickou cestou běž-
ného turismu, nýbrž stála o to poznávat jiné 
země a kultury alternativně např. ve spojení 
s dobrovolnictvím – vzniklo občanské sdru-
žení INEX-SDA. Vzniklo spontánně na zákla-
dě dobrovolnického, studentského nadšení 
a dlouho tak i fungovalo. A těch rozdílů ve 
srovnání s dneškem bylo krátce po revoluci 
samozřejmě víc. 

Začátkem 90. let se země otevírala jen 
postupně, možností ještě tolik nebylo a ces-
ta na workcamp byla jedním z mála způsobů, 
jak se levně dostat do zahraničí a procvičit si 
angličtinu (němčinu, francouzštinu apod.). 
Během 90. let se postupně začaly rozšiřovat 
další pracovní a studijní programy, možnos-
tí přibývalo. Zpočátku byli čeští (a slovenští) 
dobrovolníci povahou spíše dobrodruzi, kte-
ří jeli vyzkoušet něco nového.

S příchodem nového tisíciletí se do dob-
rovolnictví v zahraničí začalo pouštět širší 
spektrum nejen mladých lidí, přibývaly pro-
jekty pro dobrovolníky mladší 18 let a další 
speciálně zaměřené projekty. Dobrovolnictví 
začala také finančně podporovat Evropská 
unie (výměny mládeže, Evropská dobro-
volná služba apod.), v ČR byl přijat zákon 
o dobrovolnictví. Zkrátka najednou nebyla 
cesta na workcamp nic tak výjimečného či 
dobrodružného. S tím jde ruku v ruce i fakt, 
že si dobrovolníci začali své projekty pečli-
věji vybírat. Už jim není jedno, kam poje-
dou a co budou dělat, hlavně aby odjeli – jak 
tomu bylo často v 90. letech. 

S výše zmíněným vývojem souvisí i pro-
měna INEX-SDA. Až do roku 2000 fungovala 
pražská kancelář bez stálého zaměstnan-
ce, pouze za podpory civilkářů. Workcampy 
v ČR byly chystány dobrovolníky, v sezoně 
pak docházeli dobrovolnicí pomáhat do kan-
celáře vyřizovat požadavky dalších dobrovol-
níků jedoucích do zahraničí. Plánování pro-
jektů probíhalo spíše neformálně, zpravodaj 
se kopíroval s ručně malovanými obrázky, 
jednotná grafika byla hudbou budoucnosti. 

V roce 2000 začala v Praze pracovat prv-
ní zaměstnankyně, INEX-SDA se zapojil do 
Evropské dobrovolné služby, dobrovolníkům 
už nestačila Evropa a přilehlé regiony, a tak 
jsme začali pořádat přípravné víkendy pro 
dobrovolníky jedoucí do rozvojových zemí 
a před vstupem do EU jsme se zapojili do 
sítě nevládních organizací v rámci programu 

GLEN (Global Education Network of Young 
Europeans). Zkrátka těch aktivit a projektů 
už bylo tolik, že to vyžadovalo jednu zastře-
šující hlavu – a tak INEX-SDA v roce 2006 
jmenoval svou první ředitelku a začal se stá-
le více profesionalizovat. 

20 let INEX-SDA a výhled do budoucna

Dnes nás sedí v kancelářích patnáct, 
snažíme se stále nabízet co možná nejširší 
paletu mezinárodně-dobrovolnických příle-
žitostí pro lidi různého věku i zaměření, ale 
vedle toho chceme dál propracovávat nava-
zující aktivity a zapojení dobrovolníků po 
návratu ze zahraničí (nebo vedení projektů 
v ČR) – ať už formou jednotlivých přednášek 

a besed, či zvláštních vzdělávacích progra-
mů, v nichž mohou uplatnit své zkušenos-
ti. První velkou „vlaštovkou“ tohoto typu je 
od letoška 3-letý projekt Stereotýpek v nás, 
zaměřený na prevenci xenofobie a rasismu 
na středních odborných školách v 5 krajích 
ČR – u zrodu projektu stáli právě dobrovol-
níci po návratu ze zahraničí a zároveň pro-
gram skýtá možnosti pro jejich následovníky 
se školitelskými zájmy a ambicemi.

Rok 2011 je pro nás zajímavý i tím, že 
byl oficiálně Evropskou komisí ohlášen jako 
Evropský rok dobrovolnictví. Ve spolupráci 

s regionálními partnery, dalšími nevládními  
organizacemi, orgány státní správy bychom 
rádi zúročili 20-leté zkušenosti s meziná-
rodním dobrovolnictvím a účinně ho pre-
zentovali širší veřejnosti. Zvláště se chceme 
zaměřit na mimopražské regiony a města, 
takže pokud máte chuť nám pomoct s vlast-
ními nápady a tipy, neváhejte se na nás 
obrátit.

Evropský rok dobrovolnictví by měl 
nabídnout i prostor pro širší debatu o roli 
dobrovolnictví a aktivního občanství, o sou-
časném stavu i příležitostech do budoucna. 
V Česku se paleta dobrovolnických možností 
za uplynulých 20 let pozoruhodně rozrost-
la, ale to neznamená, že není co zlepšovat. 
V Německu a Rakousku stát například pod-

poruje koncept dobrovolnického či sociální-
ho roku pro mladé lidi do 27 let, kteří se roz-
hodnou rok dobrovolnicky pracovat v míst-
ních sociálních institucích či na ekologických 
farmách. Nebyla by to rozumná investice do 
společnosti i u nás? p

Robin Ujfaluši, s přispěním Kláry Dvořákové a knihy 
Arthura Gilletta One million volunteers
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Inspirován a povzbuzen článkem 
„Ghana – Afrika pro začátečníky“* 
od Viktora Šabackého jsem se letos 
rozhodl přesvědčit se na vlastní kůži, co 
se myslí těmi „začátečníky“. Dva měsíce 
učení na základní škole ve vesnici upro-
střed Ghany mi daly pořádnou lekci.

Abych nemluvil jen za sebe – na projekt 
jsme jeli s kamarádem, se kterým jsme se na 
většině postřehů shodli. Snad tedy jeho ani 
vás neurazím, když budu psát místy v prv-
ní osobě.

V první řadě je nutné si uvědomit, že 
i kdybych dostal k dispozici celý prostor 
tohoto zpravodaje, pokryl bych ze zajíma-
vých momentů našeho pobytu jen špičku 
ledovce. Skutečný zážitek, který na člově-
ka v Ghaně čeká, je těžko sdělitelný a nena-
hraditelný; prakticky jej nelze srovnávat se 
zážitky z evropských workcampů. Proto se 
omezím jen na to, co popsat a sdělit jde.

O povaze Ghaňanů se Viktor doce-
la podrobně rozepsal již ve svém článku, 

avšak to mi nebrání přidat k dobru malou 
historku, která dokumentuje, že ryzí cha-
rakter místních obyvatel se projevuje nejen 
milými úsměvy a nezištnou ochotou pomo-
ci, nýbrž i jejich výjimečnou poctivostí. 
Jednou o víkendu jsem jel do Kumasi, dru-
hého největšího města Ghany o populaci 
cca 1,5 milionu obyvatel, rozměnit pení-
ze. Šel jsem na černý trh, protože zdej-
ší obchodníci nabízejí výhodnější kurzy 
než „kamenné domy“, a navíc jsem s nimi 
měl dobrou předchozí zkušenost. Chlapík 
se ale tentokrát podíval na mých 60 euro 
a prohlásil, že u sebe právě nemá dostateč-
ný obnos ghanských cedi (zdejší měna, čti 
sídý), a tak si pro ně musí skočit. Odběhl 
i s mými penězi, než jsem mu v tom sti-
hl zabránit. Minuty ubíhaly hrozně poma-
lu a i přes neustálé uklidňování staříka, 
který ve směnárně také pracoval, byla ve 
mně malá duše. Kdyby se chlapík nevrátil, 
mohl bych nadávat jen sám sobě. Naštěstí 
se ale po osmi dlouhých minutách objevil 
i s odpovídající částkou v cedi. Moje vděč-
nost v tu chvíli byla bezmezná. Co mě však 

také velmi překvapilo, byla reakce ghan-
ských kamarádů, když jsem jim tuto pří-
hodu vyprávěl. Nikdo se moc nedivil, že se 

Vyndej si z pusy tu žiletku aneb 
Horké léto na ghanské základce
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LTV/MTV – dlouhodobé 
dobrovolnictví

Už jste byli na workcampu a bavilo vás to? 
Pokud ano, možná přemýšlíte, jak vyrazit 
do zahraničí na delší dobu, jak proniknout 
hlouběji do místní kultury a jak se intenziv-
něji zapojit jako dobrovolník. Tohle všech-
no a mnohem víc vám nabízí dlouhodobé 
dobrovolnictví (LTV – Long-Term Volunte-
ering, MTV – Mid-Term Volunteering). Pro-
jekty LTV jsou realizovány napříč celým 
světem, tam, kde je zrovna potřeba. Může-
te stavět školu v Africe, hlídat hnízda orla 
bělohlavého v Asii nebo třeba vést work-
campy v Mexiku, záleží jen na vás. Neza-
pomeňte ale na cestovní náklady, místní 
organizace většinou hradí pouze ubytová-
ni a stravu.

Pro další informace pište Janě Jeništové na 
ltv@inexsda.cz

vždy veselé děti           
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ten chlapík vrátil! To dokazuje, že vzájemná 
důvěra v ghanské společnosti je na neuvě-
řitelně vysoké úrovni. Uznejte, že v Česku 
by obdobný scénář s největší pravděpodob-
ností happyendem neskončil…

V souvislosti s naším pobytem se nelze 
nezmínit o vyučování. Jaké jsou ghan-
ské děti? A v jakých podmínkách se učí? 
Odpovědi na obě otázky si můžete odvo-
dit z fotografie. Energie, hravost a radost 
ze života dětem v žádném případě nechybí. 
Občas je ovšem kvůli tomu obtížné je zkro-
tit. Všichni učitelé proto mají po ruce rákos-
ku a v případě nutnosti ji používají. My jsme 
se bez ní ty dva měsíce obešli, i když přizná-
vám, že párkrát jsem dětem musel pohrozit. 
Jinak jsou ale děti velmi milé a je těžké si 
mnoho z nich neoblíbit pro jejich bezstarost-
nost a bezelstnost.

Jakkoli se vám možná budova školy zdá spíš 
jako bouda než jako skutečná škola, vězte, že 
vzhled školy byl to poslední, co by nám vadilo. 
Za den jsme si zvykli. Horší byl hluk z ostat-
ních tříd, který narušoval výuku, a nedosta-
tek školních potřeb. Zkuste všechny děti při-
mět, aby si opsaly věci z tabule, když pět z nich 
nemá čím psát! Kvůli nedostatku ořezávátek 
navíc obvykle místo nich používají žiletky. Jsou 
šikovné, a tak jsem jim v tom nebránil, pokud 
se věnovaly ořezávání a nestrkaly si žiletky do 
pusy. Až na konci pobytu nás napadlo koupit 
jednoduše všem dětem psací potřeby. Proč si je 
děti nekoupily samy? Některé rodiny jsou vel-
mi chudé, a ačkoli nikdo nehladoví, výdaje na 
školní potřeby se už zkrátka často do rozpočtu 
nevejdou.

Jistě by bylo zajímavé porovnat ghanské 
děti s českými i mimo školu. Kromě toho, že 
žijí v daleko střídmějších poměrech, liší se 
i jejich životní styl. Všechny vstávají v pět 
hodin ráno, aby nanosily vodu či zametly 
dvorek, a až poté se vydají do školy. Nemají 
téměř žádné hračky, a když, tak podomác-

ku vyrobené. Stejnou radost jako českému 
dítěti mobilem uděláte malému Ghaňánkovi 
obyčejnou PET lahví. Jinak totiž všechny 
pijí vodu z mikroténového sáčku. Navzdory 
těmto propastným rozdílům v životní úrov-
ni se však nedá říci, že by byly ghanské děti 
s čímkoli nespokojené. Dokonce i když jsem 
jim ukazoval fotografie z Česka, nezahlédl 
jsem na jejich tvářích ani stín závisti. Jak 
sympatické…

To hlavní, co jsem si z Ghany odnesl, se 
nedá měřit v penězích. Ačkoli jsem se o tom 
zatím nezmínil, Ghana není nijak fotogenic-
ká země. Díky tomu jsem si uvědomil, jak 
hezká je naše vlast. A také jak je bohatá. Dá 
se srovnávat s libovolným západním stá-
tem. Ghana s Českem se srovnávat nedá. 

Za důležitější však považuji to, že ačkoli 
jsou Ghaňané na tom ve všech materiálních 
ohledech hůře než my, přišli mi spokojenější 
než Evropané. Zdá se, že si zde lidé dovedou 
koupit štěstí i bez peněz… p

Jan Jelínek

Jan Jelínek je dlouholetý dobrovolník INEX-SDA. 
Studuje třetím rokem IES FSV UK. Ve volném čase jezdí 

na bruslích, hraje tenis nebo poslouchá Muse.

* Článek „Ghana – Afrika pro začátečníky“ od viktora Šab-
ackého naleznete ve Zpravodaji cesta Světem 2008/2009.

Na začátku června letošního roku jsme 
v INEX-SDA zahájili nový projekt, na 
kterém se podílíme jako partnerská 
organizace MKC Praha (hlavní koordi-
nátor) a AFS Mezikulturní programy.

Poprvé se tak vydáváme na cestu čistě 
vzdělávacího projektu, v rámci kterého nás 
krom již probíhající tvorby metodiky inter-
kulturních seminářů a prožitkových víken-
dů čeká během dalších tří let spousta práce 
(ale snad i legrace) se středoškoláky a učite-
li z pěti českých regionů. Pomocí aktivit ve 
školách, ale i mimo ně, např. na prožitko-
vých víkendech nebo dobrovolnických mini 
workcampech, budeme pracovat s tématy 
kulturní identity, hodnot, stereotypů, před-
sudků, způsobů, jakými si vytváříme obraz 
o druhých i o sobě, a s mnoha dalšími téma-
ty, které se dotýkají oblasti interkulturní-
ho soužití. Studenti vyrazí také na někte-

rý z dobrovolnických projektů, aby spolu 
se studenty ze zahraničí pomohli s opravou 
hradu, čištěním potoka nebo jinou prací 
na veřejně prospěšných projektech našich 
regionálních partnerů. Projekt Stereotýpek 
v nás tak směřuje nejen k prevenci proje-
vů xenofobie a rasismu mezi žáky středních 
odborných škol, ale také k podpoře zájmu 
o dobrovolnictví a aktivní účasti na dění ve 
svém okolí.

V první půlce příštího roku si vyzkou-
šíme na pilotních školách a během prožit-
kových víkendů, jak naše metodiky fungují 
v praxi a od září 2011 se pustíme do školení 
naplno. Abychom ale všechno stíhali, bude-
me potřebovat spoustu aktivních a šikov-
ných školitelů a školitelek, kteří půjdou do 
projektu s námi. Nabízíme tak do budoucna 
příležitost těm z vás, kteří už za sebou máte 
nějakou lektorskou zkušenost, láká vás téma 
„interkulturality“ a chtěli byste se posunout 

ve svých dovednostech o kousek dál – zapoj-
te se do projektu Stereotýpek v nás. V září 
příštího roku budete mít možnost zúčastnit 
se čtyřdenního semináře školitelů, během 
kterého se s projektem seznámíte blíže 
a osvojíte si některé lektorské dovednosti. 
V dalších dvou letech pak budete mít mož-
nost pravidelně školit. Pokud chcete, aby-
chom vám časem poslali přihlášku, neváhej-
te se ozvat už teď.

Příležitost nabízíme i všem učite-
lům a žákům středních odborných škol ze 
Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, 
Karlovarského a Královéhradeckého kra-
je. Pokud vás projekt zaujal nebo máte 
jakékoliv dotazy, napište nám e-mail na: 
vzdelavani@inexsda.cz. Těšíme se na spo-
lupráci! p

Za INEX-SDA Veronika Endrštová, 
Zuzana Pártlová a Lukáš Policar

Stereotýpek v nás: 
interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci
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INEX – Sdružení 
dobrovolných aktivit

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková orga-
nizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovol-
nictví a mezikulturního vzdělávání. Zprostředkováváme pro Vás 
dobrovolnické projekty po celém světě a pro zahraniční zájem-
ce organizujeme podobné pobyty u nás. Ročně vyšleme do svě-
ta na krátkodobé či dlouhodobé projekty téměř 800 dobrovol-
níků a pro 400 zahraničních organizujeme s lokálními partnery 
dobrovolnické projekty v Česku.

Posláním INEX-SDA je skrze dobrovolnické projekty, vzděláva-
cí programy a kampaně podporovat rozvoj tolerantní, otevřené 
společnosti a aktivní, zodpovědný přístup k okolnímu světu na 
místní i globální úrovni.

Svou činností vytváříme prostor, v němž mohou zejména (ale 
nejen) mladí lidé čerpat nové zkušenosti, rozvíjet své schopnosti 
a dotvářet si vlastní pohled na svět.

V různých regionech ČR organizujeme mezinárodní dobrovol-
nické projekty a programy sociální integrace, environmentální 
výchovy a rozvoje venkova. Pražská centrála se vedle vysílání 
dobrovolníků do zahraničí a koordinaci dobrovolnických projek-
tů v ČR zaměřuje na rozvojově- a mezikulturně-vzdělávací pro-
jekty a kampaně (GLEN, Fotbal pro rozvoj, Stereotýpek v nás), 
brněnská pobočka na sociální programy pro znevýhodněné 
děti, pobočky Kostelecké Horky a Bílé Karpaty na environmen-
tální výchovu a oživení místního dění, tradičních zvyků a řemesel.
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Kontaktní údaje:
INEX-SDA Praha 
Varšavská 30, 120 00 Praha 2 
web: www.inexsda.cz 
e-mail: inexsda@inexsda.cz

Regionální pobočka 
INEX-SDA Kostelecké Horky
Kostelecké Horky 57, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
web: www.inexsda.kosteleckehorky.cz 
e-mail: modrydum@kosteleckehorky.cz

Regionální pobočka INEX-SDA Brno
Anenská 10, 602 00 Brno 
web: www.inexsdabrno.cz 
e-mail: brno@inexsda.cz

Regionální pobočka 
INEX-SDA Bílé Karpaty
IN klub, Tvarožná Lhota 148, 696 62 Strážnice 
web: www.inexsda.cz/bk 
e-mail: bkarpaty@c-box.cz

Kampaň Kukátko do světa jsou setkání dobrovolníků 
s veřejností, kteří za doprovodu fotografií, tradiční hudby 
i pokrmů prezentují své dobrovolnické zkušenosti 
z různých koutů světa.

Na jaře jsme se díky vyprávění našich dobrovolníků 
vydali do Indonésie, Indie, Ghany, Keni a na Island. 
Všem přednášejícím děkujeme!

Pro připravovanou jarní řadu prezentací hledáme aktivní 
dobrovolníky, kteří mají chuť se do kampaně Kukátko do 
světa zapojit:

• podělte se o své zážitky z projektů s dalšími lidmi
• najděte vhodné místo pro prezentaci ve vašem městě
• pomozte nám s propagací

Seznamujte své okolí s dobrovolnictvím!

Více informací získáte na adrese outgoing@inexsda.cz

Kukátko 
do světa

Putovní výstava dokumentárních fotografií 
Cesta životem – cesta světem aneb 
Rozvojové země očima dobrovolníků
Expozice dokumentárních fotografií z Etiopie, Keni, Mozambiku, Zambie, 
Jemenu, Indie, Vietnamu a Mongolska je původním autorským dílem 
českých dobrovolníků, kteří v rámci mezinárodního programu GLEN – 
Global Education Network of Young Europeans strávili tři měsíce na 
sociálních projektech v rozvojových zemích. Autoři výstavy přinášejí 
osobní svědectví o lidech, s nimiž se setkali v rámci svého působení, 
prostřednictvím fotografií, sesbíraných příběhů tamních obyvatel 
a zeměpisných zajímavostí.

Výstava informuje o životech lidí v rozvojových zemích, usnadňuje 
porozumění souvislostí mezi vlastními životy a životy lidí na celém světě, 
podporuje postoj solidarity s lidmi, kteří se nacházejí v tíživé situaci, šíří 
myšlenku dobrovolnictví, a tím umožňuje aktivně se podílet na rozvoji 
své komunity, národa a celého světa.

Výstavu provází také semináře a dílny na základních, středních 
a vysokých školách zaměřené na rozvojové a globální vzdělávání. Dále 
pak organizujeme vernisáže s promítáním filmů s rozvojovou tématikou, 
komentáři, přednáškami a diskuzemi s autory.

Máte-li tip na výstavní prostory nebo byste chtěli s naší pomocí 
uspořádat výstavu ve vašem městě nebo regionu, neváhejte nám 
napsat na glen@inexsda.cz. Děkujeme. 
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