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INEX – Sdružení dobrovolných aktivit je 
nevládní nezisková organizace působící 
od roku 1991 v oblasti mezinárodního 
dobrovolnictví, mezikulturního vzdělá-
vání a výchovy k aktivnímu občanství. 
Zprostředkováváme pro vás dobrovolnické 
projekty po celém světě a pro zahraniční 
zájemce organizujeme podobné pobyty 
u nás. Ročně vyšleme do světa na krátko-
dobé či dlouhodobé projekty kolem 550 
dobrovolníků. Ve spolupráci s lokálními 
partnery organizujeme po celém Česku 35 
krátkodobých dobrovolnických projektů, 
kterých se účastní 400 zahraničních 
a českých dobrovolníků.

Posláním INEX–SDA je prostřednictvím 
mezinárodních dobrovolnických projektů, 
vzdělávacích programů a kampaní podpo-
rovat rozvoj tolerantní, otevřené společ-
nosti a aktivního občanství. Svou činností 
vytváříme prostor, v němž mohou lidé čer-
pat nové zkušenosti, rozvíjet své schopnosti 
a získávat zodpovědný přístup k okolnímu 
světu na místní i globální úrovni.

V různých regionech ČR organizuje-
me mezinárodní dobrovolnické projekty 
a programy sociální integrace, environmen-
tální výchovy a rozvoje venkova. Pražská 

centrála se vedle vysílání dobrovolníků do 
zahraničí a koordinace dobrovolnických 
projektů v ČR zaměřuje na rozvojově a me-
zikulturně vzdělávací projekty a kampaně 
(GLEN, Fotbal pro rozvoj), inkluzivní 
dobrovolnictví a poskytování prostoru pro 
rozvoj vlastních aktivit v rámci Dobrovol-
nického klubu (DoK). Brněnská pobočka 
se soustředí na sociální programy pro 
znevýhodněné děti a pobočky Kostelecké 
Horky a Bílé Karpaty se věnují environ-
mentální výchově a oživení místního dění 
i tradičních zvyků a řemesel.

kontaktní údaje:
INEX–SDA Praha 
Varšavská 30, 120 00 Praha 2 
web: www.inexsda.cz 
e-mail: inexsda@inexsda.cz

Regionální pobočky

INEX–SDA Bílé Karpaty 
IN klub, 696 62 Tvarožná Lhota 
bkarpaty@inexsda.cz

INEX–SDA Brno 
Anenská 10, 602 00 Brno, tel.: 543 331 775 
www.inexsdabrno.cz, info@inexsdabrno.cz

INEX–SDA Kostelecké Horky 
školicí centrum, Kostelecké Horky 57, 517 41 
pošta Kostelec nad Orlicí 
www.inexsda.kosteleckehorky.cz, 
petr.kulisek@kosteleckehorky.cz

dostáváte do rukou zpravodaj, který 
otevírá nové čtvrtstoletí INEX–SDA. 
Věříme, že vás čtení o tom, co zažili dobro-
volníci na svých cestách světem, zaujme 
a inspiruje. Možná si říkáte, že jednou to 
taky zkusíte. Až doděláte školu, až se lépe 
naučíte anglicky, až nebudete mít tolik 
práce… Považovali bychom za úspěch, 
kdyby vás tyto stránky přesvědčily o tom, 
že není třeba čekat, že začít můžete hned. 
Nepotřebujete měnit životní styl ani 
zaběhnutý režim, stačí krátká dovolená.

Rok 2016 je pro mě osobně rokem 
pracovního návratu do služeb INEXu. 
Dělám to s velkou chutí, radostí a energií, 
kterou mi dodává nejen skvělý tým pražské 
kanceláře, ale hlavně vědomí, že to, co 
INEX–SDA dělá, neztrácí lety nic ze svého 
smyslu. V posledních letech se hodně mluví 
o impaktu – jaký přínos má naše práce pro 
společnost, pro téma, kterému jsme se roz-
hodli věnovat. A jak se to dá měřit. Vede nás 
to k debatám o ukazatelích, indikátorech, 
cílových skupinách a jiných termínech, 
které v úvodníku nemají co dělat. V sezoně 
2016jsme na workcampy do zahraničí a ČR 
vyslali 970 dobrovolníků. Tito lidé odvedli 
58 200 hod práce, což je 7 275 pracovních 
dnů, tj. 29 let práce jednoho člověka. Každý 
dobrovolník se v rámci svého projektu 
zároveň potkal s nejméně 10 dalšími lidmi 
z celého světa, to je 9 700 nových propojení 
mezi lidmi různých kultur, jazyků a život-
ních realit!

Pro mě je v těchto číslech dostatečná 
odpověď na otázku, zda naplňujeme naše 
poslání. Tedy podporujeme rozvoj tolerant-
ní otevřené společnosti a aktivního odpo-
vědného přístupu k okolnímu světu nejen 
v Čechách, ale i ve světě? Rozhodně ano! 
A to skrze jedinečnou osobní zkušenost 
každého, kdo se rozhodl věnovat dobrovol-
nictví třeba jen čtrnáct dní ze své dovolené. 
Jen tak dál, naši milí dobrovolníci.

Za tým INEX–SDA
Martina Ekrtová, (staronová) ředitelka

MIlé čTENářky, 
MIlí čTENářI,
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INEX–SDA Má ZA SEbou 
čTVrTSTolETí EXISTENCE
Dobrovolničím bezmála 20 let!

Když Ondra začínal dobrovolničit 
s INEX–SDA, nabídka workcampů 
vycházela jednou ročně v tištěném 
katalogu. Psal se rok 1998. O 18 let 
později se na svůj další workcamp 
hlásí prostřednictvím elektronické 
databáze, v níž může vybírat ze dvou 
tisíc dobrovolnických příležitosti. 
Ondru jsme jako ostříleného dobro-
volníka vyzpovídali.

Na kolika workcampech (a v jakých 
zemích) jsi byl s INEX–SDA a kdy jsi 
o INEX–SDA poprvé slyšel? Opravdu už 
dobrovolničíš bezmála 20 let?
Ano, opravdu, je to už bezmála dvacet let. 
Konkrétně s INEXem jsem byl na třech 
workcampech, a to v letech 1998–2000. 
Účastnil jsem se projektů různého zamě-
ření. V Estonsku jsem pobýval v ústavu 
pro hendikepované děti, ve Finsku jsem se 
podílel na vybudování zázemí a na orga-
nizaci hudebního festivalu, v Bělorusku 
jsem pak spolupracoval na archeologic-
kém průzkumu.
Dalších workcampů jsem se pak v pozděj-
ších letech účastnil přes jiné zahraniční or-
ganizace, a to vždy, když jsem pobýval delší 
dobu v zahraničí, například v průběhu roční 
stáže ve Finsku nebo při pracovním pobytu 
ve Francii. V České republice jsem pak ještě 
dobrovolničil v programu 5P od Hestie.
O INEXu jsem se dozvěděl od babičky, 

když jsem začal studovat na vysoké škole. 
Slyšela nějaký pořad v rádiu a dala mi 
vědět. Já jsem si pak dohledal potřebné 
informace.
Byly workcampy před 20 lety v něčem 
jiné než dnes?
To bych neřekl. Obecně nevidím 

žádný podstatný rozdíl. Tedy kromě toho 
servisu, kdy vše je možné zorganizovat 
si okamžitě, on-line. Když jsem začínal 
s INEXem, čekalo se každý rok na 
jaře na vydání tištěného katalogu se 
seznamem workcampů, na které se pak 
všichni okamžitě vrhli a v kanceláři byla 
tlačenice a fronty. Teď mi to připadá jiné, 
víc kontinuální, v průběhu celého roku. 
Ale možná je to jen zdání. Na pozadí 
nevidím.
Jaký workcamp v tobě zanechal nejvíc 
vzpomínek?
Právě asi ty tři první s INEXem. Každý 
z nich byl důležitý něčím jiným. Ten úplně 
první, v Estonsku, nebyl sice zrovna dobře 
organizován, nebylo „do čeho píchnout“, 
parta byla malá a nic moc. Také jsem se 
teprve „otrkával“, a to i z hlediska angličti-
ny. Ale zase pro mě byla vzrušující ta první 
samostatná cesta do zahraničí. Navíc 
Pobaltí bylo tenkrát vnímáno ještě trochu 
„exoticky“.
Druhý kemp ve Finsku, to už byla paráda 
se vším všudy. A v Bělorusku taktéž, to už 
jsem byl ostřílený. Skvělý program, skvělí 
lidé.
Podařilo se ti s někým navázat přá-
telství „na celý život“ v souvislosti 
s dobrovolnictvím? / Zamiloval ses 
na workcampu?
Přátelství „na celý život“ se nepodařilo. 
Asi kdybych se víc snažil, nebyl by to 
problém. Věřím, že kdybych teď po mnoha 
letech někoho z těch kempů oslovil, tak by 
to bylo zajímavé setkání a podařilo by se 
něco zorganizovat.
S mnoha lidmi jsem byl dost dlouho 
v korespondenčním styku, a to nejen 
prostřednictvím e-mailů. Mám poměrně 
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bohatou sbírku dost originálních dopisů 
zaslaných klasickou poštou! Myslím, že už 
i před těmi x lety to nebylo až tak běžné. 
Vyměňovali a posílali jsme si klasické fot-
ky, jednou mi z Itálie přišla i zkopírovaná 
kazeta s hudbou, kterou jsme na kempu 
poslouchali.
Třeba bezprostředně po tom finském 
kempu a ještě tak rok poté jsem se s něko-
lika lidmi viděl při jejich návštěvě Prahy. 
Takže bych řekl, že jsem lidsky z účasti na 
workcampech vytěžil opravdu dost, i když 
ty kontakty po čase pominuly.
Určité momentální citové vzplanutí jsem 
zažil na třetím kempu v Bělorusku…
Naučilo tě dobrovolnictví něco, co jsi 
potom mohl využít ve svém zaměstnání 
či v osobním životě?
Nic konkrétního nejsem schopný 
vyjmenovat. Jistě, že všechno, čeho 
jsem se účastnil, pro mě bylo v nějakém 
ohledu přínosné a ovlivnilo mě. Ať už 
jde o praktické dovednosti, organizační 
schopnosti, sociální kontakty, nutnost 
umět se sám rozhodovat a postarat se 
o sebe, řešit situace v daném okamžiku, 
sám a daleko od domova atd.
Jak byl pojem „dobrovolnictví“ vnímán 
před 20 lety? Připadá ti, že se význam 
slova nějak změnil? Že Češi víc dobro-
volničí?
Předesílám, že fenoménem dobrovolnictví 
se nijak speciálně nezabývám ani nemám 
příliš kontaktů třeba mezi mladými lidmi 

tak mezi 20–26 lety, kteří se dobrovolnic-
tví věnují pravděpodobně nejvíce. Takže 
se necítím příliš kompetentní se k této 
otázce vyjadřovat.
Z toho, co občas zaregistruji v médiích, 
nemám pocit, že by se význam slova ani 
obecný vztah Čechů k dobrovolnictví 
nějak zásadně proměnil. Pokud jsem dob-
rovolničil, byl jsem vždy obklopen mnoha 
stejně naladěnými lidmi a měl jsem tudíž 
pocit, že se jedná o něco samozřejmého, 
přirozeného a že dobrovolníků je poměrně 
dost v každé sféře.
Začínal jsem jako student a sám jsem se 
vyvíjel. Možná, že kdybych těch uplynu-
lých 20 let sledoval již v produktivním 
věku nebo pokud bych sám nějakou dob-
rovolnou činnost dlouhodobě inicioval, 
určitý posun bych byl schopný vnímat.

Pomohl ti workcamp třeba v nějaké těžší 
životní situaci?
Neřekl bych. Vyloženě těžší životní situace 
jsem „únikem“ na workcamp nikdy ne-
řešil, ani nemám pocit, že by mi účast na 
nich pomohla nějaké vyřešit. Workcampy 
mi umožnily vždy trochu a na čas vybočit 
z poměrně jednotvárného způsobu života, 
poznat jiné lidi, jiné země a kultury. Také 
možnost cestovat alternativně. Někde 
„přiložit ruku k dílu“. Pracovat, ale záro-
veň relaxovat.
Byly momenty, kdy pro tebe bylo dob-
rovolničení těžké, ale nakonec jsi byl 
za tuto zkušenost rád?
Myslím, že do takové situace jsem se nikdy 
nedostal. Jsem poměrně flexibilní a vždyc-
ky jsem si dobře promýšlel, do čeho jdu. 
Jestli mě ten projekt bude bavit, to dané 
prostředí zajímat. Někdy se to samozřej-
mě odhadnout nedá a nevíte, jaká parta 
se kde sejde. Zažil jsem situace, kdy lidé 
z workcampu předčasně odjeli. Z různých 
důvodů. Asi jsem měl v tomto i štěstí.
Doporučil bys workcampy svým zná-
mým? Poslal bys na workcamp své děti? 
Může dobrovolnická zkušenost nějak 
změnit jejich pohled na svět?
Workcamp bych doporučil každému, 
i v každém věku! Cestování obecně, 
setkávání se s odlišnými kulturami 
a lidmi otevírá člověku obzor a následně 
umožňuje náhled na vlastní zemi a domácí 
prostředí. Pokud je to ještě spojeno s ve-
řejně prospěšnou činností, ty zkušenosti 
jsou tím umocněny!

Ondřej Mrvík, 37 let
Absolvent Stavební fakulty ČVUT, pra-
cuje v oboru geotechnika se zaměřením 
zejména na stabilitní problémy („sesuvy 
svahů“). Účastník několika workcampů, 
včetně střednědobého projektu, se za-
měřením na životní prostředí, manuální 
činnost či práci v sociální sféře. Jako 
dobrovolník spolupracoval několik let 
také s organizací Hestia v programu 5P. 
Letos po sedmi letech vyjel na workcamp 
environmentálního zaměření do Řecka.
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očima stážistky z francie…

My WorkCAMp’S EXpErIENCE 
IN CZECh rEpublIC
To start with, I believe that a short intro-
duction of myself is necessary. My name 
is Victoria but everybody calls me Vicky 
here. It sounds a bit like a dog’s name 
but I got used to it and I like it now. 
I was born in France 22 years ago and 
I will enter in my fourth year of business 
school in September. This summer, 
I had to carry out an internship and 
I got accepted at INEX–SDA in Prague 
for 2 months. Basically, that is how it 
all started. We agreed with INEX–SDA 
that, to have a better understanding of 
what they are doing, I would start with 
going to a workcamp for two weeks. 
A total first for me who have never 
done anything of this kind, not even 
a summer camp when I was younger. 

WorkCAMpy V čESké rEpublICE 
ANEb NEMuSíš VyjížDĚT ZA hrANICE, AbyS poZNAl SVĚT!
Na 30 různých místech ČR každý rok 
pořádáme 35 krátkodobých dobrovolnic-
kých projektů, tzv. workcampů. Zapojí 
se do nich na 400 zahraničních a českých 
dobrovolníků. Na typickém workcampu 
se sejde skupina 12 lidí, kteří žijí po 2–3 
týdny pohromadě a pracují na společensky 
prospěšném projektu. Podílejí se například 

na údržbě či opravách historických pamá-
tek, oživování veřejného prostoru, ochraně 
životního prostředí, pracují s dětmi 
a seniory nebo se věnují bio zemědělství. 
Po práci se setkávají s místními obyvateli 
a poznávají blízké okolí.

Nejčastější jsou workcampy pro účast-
níky starší 18 let, ale na některé work-

campy se mohou hlásit také dospívající 
(15–17 let). Na většině workcampů není 
stanovena horní věková hranice.

Pro více informací navštivte webové strán-
ky www.inexsda.cz/cs/workcampy_cr  
nebo kontaktujte Renatu Míchalovou 
(projekty.cr@inexsda.cz).

On top of that, I am what you could 
call a city girl, attached to comforts, 
a bit materialist and not really turned 
into nature. As you can guess, I was 
a bit scared before going and tons of 
questions were coming up in my head 
like: Is it my thing? Will I get along 
with the people? What if it is horrible? 
Will I survive the hard work?

All those questions disappeared in a snap 
once I got there. The unknown always 
frightens; so when I discovered the su-
rroundings, the place I will be sleeping 
for two weeks, the other volunteers, I felt 
released. Certainly, our sleeping camp 
looks far from a five stars’ hotel, there 
was only one shower for ten people and 
no beds but I put things into perspectives 
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and told myself that it will be only for two 
weeks. Indeed, I was right, those two 
weeks flew at an incredible speed and 
that’s a well known theory, weekends, 
vacations, or any moment when you are 
having fun, times’ length is switching to 
an accelerated mode. I wouldn’t have bet 
a dime that I would feel that way, though. 
The reasons to explain why I enjoyed this 
experience so much are multiples.

First, let me tell you a bit more on the 
workcamp itself, the aim was to improve 
the surroundings of the river bath in 
Plzen, a charming place that has been 
neglected for years and not used as its 
full potential by people. We had several 
missions such as clean up the place by 
removing the rubbish, clear paths by 
digging muddy areas and by cutting weed 
and trees to make it accessible once again, 

create a vegetal wall, benches and sun 
bathing platforms, fix the existing wooden 
furniture and so on. Physical, various, me-
aningful, are the words that best describe 
the work we have done. No need to specify 
that all this has been done in a joyous 
and relaxed atmosphere so of course 
I had a great time doing it. The second 
reason why I would love to go back to that 
time is far from least, it is because of the 
people. I met wonderful souls. We were all 
different but similar in a way or let’s say 
complementary. We really got to know 
each others, learn about our different 
cultures and visions of life. I made true 
friends and it is what I miss the most now 
that it ended. However, I know that I am 
welcome in Ukraine, Croatia, Belgium, 
Spain and Russia.

To be honest, I think I have changed a bit 
in those short two weeks. I know, it might 
sound cliché but it is the truth. First of all, 
I learned to appreciate the nature, alright, 
not to the point to move to the countryside 
but it really got better. Secondly, I saw 
the work I have achieved and I felt proud. 
A feeling that does not occur that often. 
I understood that I was capable of doing 
things and not only with my hands but 
other things such as adapt quickly and 
enjoy the present moment. I am really 
grateful that I got to live such experience 
and I would strongly recommend it. If you 
hesitate to take the plunge, just tell yourself 
that it is only two weeks.

Victoria Thomé

the ex-intern in INEX–SDA
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našim dobrovolníkům vše dobré při jejich 
pobytu ve městě. Každý dobrovolník 
dostal od města upomínkové předměty 
a Krkonošské oplatky, ty všem obdarova-
ným udělaly největší radost.

Ještě týž den hned po přivítání se 
dobrovolníci pustili do práce. Pomáhali 
s přípravou areálu pro letošní ročník Sva-
toanenského dřevosochání v Anenském 
údolí u Bílé vody a samotným dřevosocha-
řům s vybalováním věcí a také dostali na 
starost propagaci celé akce. V sobotu, kdy 
akce vrcholila kulturním programem, se 
do dění zapojili i umělecky, a to malová-
ním přítomným dětem na obličej, což byla 
pro všechny skvělá zábava. V průběhu dal-
ších dnů jejich brigády v Harrachově pak 

očima organizátorů workcampu…

Náš WorkCAMp CulTurE 
AND SporTS IN hArrAChoV
Vše začalo účastí naší dcery Lucie na 
workcampu v Německu, ze kterého se 
vrátila plná skvělých zážitků a nabytých 
zkušeností. V ten moment nás tato 
myšlenka, jak vycestovat do cizí země, 
zdokonalit si anglický jazyk a udělat 
něco prospěšného s lidmi stejně zapá-
lenými pro stejnou věc, úžasně nadchla. 
Zorganizovat podobný mezinárodní 
workcamp právě v Harrachově pro nás 
bylo velkou výzvou. Nápad na konání 
letního workcampu jsme společně se 
zástupcem organizace INEX–SDA 
představili na MěÚ. Přestože podobné 
spojení propagace města a dobro-
volnictví bylo pro všechny nové, byla 
nám přislíbena potřebná podpora 
a my mohli začít s plánováním celého 
projektu. Po všech technických i orga-
nizačních přípravách a po březnovém 
rozeslání pozvánek do všech koutů 
světa jsme v úterý 19. 7. na autobusové 
zastávce „u Motejlků“ v Harrachově 
přivítali 8 rozesmátých mladých lidí 
s velikánskými batohy a kufry. Všichni 
přijeli s nadšením pracovat a zároveň 
poznat naše město i zdejší obyvatele.

Hned druhý den jsme byli na městském 
úřadě oficiálně přivítáni paní starostkou, 
která všem v krátkosti vyprávěla o historii 
města, poděkovala za účast a popřála 

také vypomáhali s natěračskými pracemi 
na skokanském můstku na „Kamlu“, kde 
během práce současně probíhal trénink 
mladých skokanů, všichni tím byli nadšeni 
a máme za to, že to pro ně byl opravdu 
velký zážitek.

Naši dobrovolníci se nezalekli ani 
nepřízně počasí a v dešti s úsměvem čistili 
na horských lesních cestách odpadní 
vodní kanálky. Avšak největší kus práce 
udělali v připravovaném Ski muzeu na 
autobusovém nádraží, kde za několik dní 
natřeli podlahovou plochu o rozloze cca 
200 m², dále vykopali v úporném vedru 
okolo tubusu nádražní budovy jámy a tím 
přilehlé okolí připravili na osazování stro-
my. Zde se za nimi často při práci sjížděli 
různí reportéři zajímající se o jejich práci 
v Harrachově i o vznikající muzeum.

Nesmíme zapomínat, že dobrovolníci 
jsou vesměs studenti a ti mají v červenci 
a v srpnu prázdniny. Proto workcamp 
není jen o práci, ale i o legraci. Z jejich 
ohlasů usuzujeme, že jsme jim s přispě-
ním harrachovských podnikatelů pěkně 

a poutavě vyplnili volný čas. Na celé čáře 
u dobrovolníků vyhrála bobová dráha, tu 
si všichni opravdu užili. Dále jsme jeli 

ZrEAlIZuj WorkCAMp VE SVéM MĚSTĚ
V INEX–SDA věříme, že workcampy 
jsou skvělou cestou, jak oživit konkrétní 
místo a zároveň šířit myšlenky dobrovol-
nictví, tolerance a vzájemného respektu. 
Aktivním lidem nabízí příležitost, jak 
neotřelou formou upozornit na to, co je 
v jejich okolí třeba zlepšit, ať už se jedná 
o zchátralou památku, zanedbaný kus 

přírody nebo skupinu lidí s omezenými 
příležitostmi. INEX–SDA podporuje lidi, 
kteří mají zájem se dozvědět, jak funguje 
workcamp a co je pro jeho organizaci 
potřeba, prostřednictvím cyklu školení 
Zrealizuj workcamp ve svém městě!
Pro více informací kontaktujte Renatu 
Míchalovou (projekty.cr@inexsda.cz).

Šárka a Daniel Hlouškovi 
www.workcamp.cz
 „Bydlíme v Turnově, jsme oba na volné 
noze. Rádi cestujeme, naše cesty jsou 
pro nás inspirací, poznáváme nová 
místa, kultury, lidi, zkušenosti, a proto 
hledáme cesty, jak dělat cestování pro sebe 
i pro ostatní zajímavější a dostupnější.“
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Loni na podzim jsem pod hlavičkou 
INEX–SDA absolvoval dvouměsíční 
dobrovolnický pobyt v Indonésii, 
kde jsem vyučoval angličtinu 
a nachomýtnul se k několika dobrovol-
nickým komunitním projektům. Lukáš, 
spolužák z třeboňského gymnázia, 
už měl za sebou taky pěknou řádku 
zahraničních projektů. Proto jsme se 
rozhodli, že tyto zkušenosti vložíme do 
vytváření něčeho smysluplného v místě, 
které důvěrně známe. Navázali jsme 
spolupráci s Českým nadačním fondem 
pro vydru, který spravuje třeboňskou 
záchrannou stanici pro ohrožené 
živočichy, a začali jsme plánovat náš 
první workcamp. Naším záměrem bylo 
částečně zrekonstruovat areál bývalých 
jatek a vybudovat z něj vzdělávací 
centrum a otevřený prostor pro širokou 
veřejnost. Mrzelo nás, že Třeboňáci 
o působení této neziskovky prakticky 
nevědí a budovu u trati si stále spojují 
s porážením dobytka.

Projekt jsme nazvali Volunteers 4 Wild-
life a do znaku jsme si vetknuli volavku, 
symbol rybniční krajiny Třeboňska. 
Prošli jsme cyklem školení od INEXu, 

kde jsme potkali další motivované 
dobrovolníky. Shánění peněz na projekt 
bývá zpravidla nejtěžší. V internetovém 
hlasování programu SmartUp Nadace 
O2 jsme sice skončili druzí, nicméně i to 
stačilo k obdržení finančního příspěvku. 
Během jara jsme dolaďovali program, 
řešili technické záležitosti, promýšleli PR 
strategii, navazovali spolupráci s místní-
mi aktéry a médii a nakupovali potřebné 
věci. Vybrali jsme česko-francouzskou 
dvojici vedoucích a prakticky každý den 
jsme se radili a navzájem komunikovali.

V neděli 12. června pak workcamp na-
plno propuknul příjezdem osmi dobrovol-
níků z Francie, Hongkongu, Itálie, Jižní 
Koreje, Ruska a Španělska. Mladí lidé 
v rozmezí 18 až 30 let se s vervou pustili 
do oklepávání omítky, výmalby vnitřních 
prostor, natírání dveří, odvážení suti, 
sekání trávníku a statečně se též ujali kr-
mení ptactva a drobných savců. Ve volném 
čase na ně čekala plejáda rozmanitých 
aktivit. Prohlédli si třeboňský zámek, po-
znali krásy CHKO Třeboňska, na kánoích 
sjížděli řeku Lužnici, ochutnali napří-
klad tradiční koprovku se šesti či kofolu. 
Workcamp měl navíc vzdělávací rozměr. 
Společně se studenty Obchodní akademie 
v Třeboni navštívili Český Krumlov, kde 
jsme je rozdělili do cizojazyčných skupin 
(vždy jeden dobrovolník a jeden student). 
Měli zjistit co nejvíce zajímavostí o této 
perle jižních Čech a hlavně spolu měli 
komunikovat anglicky.

Ze všeho nejvíc se podařilo vytvořit 
přátelské vazby mezi lidmi z různých 
kulturních prostředí, okořenit je dávkou 
humoru, nevšedních zážitků a pocitu dob-
ře vykonané práce. Pozitivně mě překvapi-
lo, jak se většina chopila společného díla 
a jak se navzájem podporovali. Když pak 
po dvou vydařených týdnech dobrovol-
níci opouštěli vlakové nádraží v Třeboni, 
leckoho přepadla nostalgie. Mělo to smysl. 
Dobrovolnictví inspiruje, inspirujte proto 
ostatní.

Petr Vrchota, 26 let

Autor pracuje ve vládní Agentuře pro sociální 
začleňování a ve volném čase rád sportuje, 
objevuje nové kouty světa, čte knihy různých 
žánrů a s chutí se pouští do nových věcí.

jAk SE roDIl příbĚh 
projEkTu VoluNTEErS 
4 WIlDlIfE

lanovkou na Čerťák, ze kterého pěšky se-
stoupili kolem nájezdu Mamuťáku až dolů 
do města. Určitě nemohli všichni chybět 
na Harrachovských pivních slavnostech, 
kde ochutnali české pivo a před půlnocí 
splynuli s tančící skupinkou pod pódiem, 
kde hrála punková kapela. Další den zašli 
na exkurzi do harrachovské sklárny. Práci 
se sklem viděli poprvé a byli velmi nadšeni, 
hlavně ze svých vyfouknutých výtvorů. 
Také jsme společně absolvovali dvoudenní 
výlet s nocováním na Vosecké boudě a dva 
dobrovolníci ze Španělska určitě nezapo-
menou na koupání pod Mumlavským vo-
dopádem. Navštívili jsme lanové centrum 
v centru města. Jeli jsme vlakem na výlet 
do Polska. Byli jsme na houbách, našli 
jsme plný koš a všichni poprvé v životě 
ochutnali smaženici. Sbírali jsme borůvky 
a z nich si sami pod naším vedením udělali 
tvarohové knedlíky. Páteční večer strá-
vili v pivovaru, kde pro ně byl připraven 

„Český večer“ s muzikou a ochutnávkou 
českých tradičních jídel. Naši dobrovol-
níci si zase na oplátku a jako poděkování 
pro obyvatele města a veřejnost připravili 

„Mezinárodní večer“ v hotelu Šedý Vlk, 
kde představili svoji zemi a rádi odpovědě-
li na všechny dotazy.

Workcamp skončil, práce je hotová, vě-
říme, že si u nás dobrovolníci užili spoustu 
zábavy, odvezli si plno zážitků, vzpomí-
nek i mnoho kontaktů na nové přátele 
a my můžeme jen doufat, že na workcamp 
v Harrachově a na nás budou v dobrém 
vzpomínat a rádi se k nám do našeho 
horského městečka zase někdy vrátí.
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očima zahraničního dobrovolníka…

oN ThE “MArAThoN” To A GENuINE hEArT
About feeling the place,meeting new people and discover yourself

„Bez workcampu není léto”. No work-
camp, no summer. However, this year 
had four and more summers in a row. 
From April to September, from 
miniworkcamp in Tvarožná Lhota, 
campleader training in Nymburk, first 
leading in “Organic Farming at Cam-
phill” České Kopisty, volunteering 
in “Nature and Natural Architecture 
in Jeseniky”, “Open house Klein Dam-
merow Manor” in Germany and “Back 
to nature” in Český les.

I traveled through the Czech Republic, 
all the way from north to south and west 
to east. I explored the different natures, 
cultures and lifestyles in this country, 
encountered the world from people 
around and discover more about myself 
after all these experiences. Before I set 
off to this journey, I expected to learn 
and gain three main ideas in workcamps 
and camp leading: Volunteering abroad, 
International cooperation and Local 
experiences. After all, I received more 
than I could have expected.

how the story begin?
Just like all my surprising encounters 
in this year in Czech Republic. This 
workcamp marathon journey started 
from my mailbox. It was at the beginning 
of February, when my second semester 

of exchange is about to start. An email 
from Charles University knocked on the 
door and one of the few words in Czech 
which I could capture was”volunteering”.
However, this was enough for me, as I was 
always volunteering in Taiwan, I was 
thinking to continue it during the stay in 
the Czech Republic.

I started to browse through INEX–
SDA’s website and found many topics 
which are interesting and meaningful for 
me. Since I am a slow traveler, I like to 
enjoy the flow of a place and discover the 
purpose of my travel. Workcamps were 
great combination for me in both ways. 
A inspiration struck to mind: Why not 
travel through the workcamps? I could 
volunteer, travel and know more about 
this country in the same time. Is there 
a better way then a workcamp marathon 
journey?

These small thoughts were like a seed 
and grow into a small root, which brings 
me to this incredible journey and throw 
me back on the road.

Things I learned from the trip
During the journey, I worked in different 
projects, including agriculture, herbs, 
natural architecture, reconstruction, 
meadow protection; I lived under the 
roofs, natural buildings, military base, 
old manorand forests. I’ve met locals and 

volunteers around the world. I learned 
about leadership and to listen attentively; 
teamwork, trust and chemistry. I become 
more brave to try and overcome, to 
concentrate to my heart and goals. 
I gained real abilities of working but also 
spiritual growth. These are my reflections 
about what I had learned from each of the 
workcamps.

be flexible
Be flexible towards travel and life. On the 
journey, all kinds of things could happen. 
Missing the only transportation, getting 
lost in the forest or confused in different 
viewpoints. It can be stressful and 
miserable at the period. However, all 
these experiences turn to be the most 
valuable lessons and nutritions for life. 
Because of the surprising obstacles that 
happened, I got the chance to try my first 
hitchhiking, solo bike ride across the 
boarders and experience first lost in deep 
woods. I subvert and regain some ideas, 
but at the mean while stick more to my 
goals. I suddenly realize that I have grown 
through all these challenges. When 
encountering problems, I learnt to accept, 
stay calm, be clear and solve it. When you 
change the aspect towards the same thing, 
challenge is also a chance.
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Ichigo ichie: once in a lifetime
Every moment is special. Looking at 
the shining stars above me, I always 
wonder when I will be back to these 
beautiful places again? When will 
I meet these passionate spirits again? 
Heraclitus once said “No man ever steps 
in the same river twice, for it’s not the 
same river and he’s not the same man.” 
I believe that there is only once to be 
somewhere and with someone in our 
lifetime, even if you come back again, 
it’s already a different you. Ichigo ichie 
is an old Asian idiom, but only until this 
year, I come to realize the true meaning 
of it. We meet, live, work and share the 
moments, the only one which will last to 
the end. You are a part of my story and 
so am I.

learn to live together
Respect and appreciate others individual-
ity. Every member is diverse and has 
their strengths and weaknesses. Each 
workcamp, I encounter volunteers from 
all around the world, with different 
culture, background and ideas. I got 
the chance to share Taiwan with them 
and learn from their’s. I also had deep 
connection with locals, even without 
knowing the same language, we enjoyed 
sharing with each other. To live with other 
is not only a pillar of learning but also an 
important fundamental for creating a bet-
ter world. There is something in common 
so that we met. From living together to 
understanding, we see the world through 
each others eyes. I believe wherever you 
have a friend, you have a home.

Stay passion and pure
Believe in yourself. Sometimes thinking 
too much makes me feel afraid and stops 
me from starting. But after learning from 
the local partners who stick to their goals 
and worked for years on an issue. It makes 
me realize that there are so many pos-
sibilities.It is important to discover your 
own interests, to spend more time on the 
right thing and to to always keep in mind 
the passionate and purity of life.

The Wild and being human
The nature shows its power and heals 
us in its own way. Most of my project is 
about environment. I like to do works 
which I could touch, feel or live in the 
nature. In Tvarožná Lhota we picked 
herbs to make tea and learn about 
oskoruše. In České Kopisty we farmed in 
organic ways and harvest our own plants. 
In Jeseníky we built with clays made 
from mud and straws, joined local folk 
art and learned the traditional scything. 
In “Back to Nature” we lived in tepees 
in an abandoned forest, we washed in the 
river and cooked by the woods picked up 
in the forest. I see how it is to be a human 
being. How life scan be simple and pure. 
The freedom of being a human and being 
yourself. What do you really need? When 
it‘s all back to nature, it‘s all I needed. And 
life always lead you to a surprising story.

New beginning starts from the end
Sometimes I still dream about being back 
to the moments, staring at the shooting 
stars, amazed by the sunrise beyond the 
woods or simply just the freezing bath in 
the river. I wanted to record everything 
I‘ve been through, to watch them over 
and over again. Workcamps brought me 
to places I never imagined to be, show 

me things I never will know and throw 
me back again and again to reflect all 
the thoughts and viewpoints that I had. 
I believe the best souvenir from this 
journey are all the amazing experiences, 
memories and friends. About life, culture 
and living with others in this big universe. 
And about the change in myself.

When autumn arrives, summer comes 
to its end, but like the seasons which 
cycles around again. The end of my 

workcamp marathon also means a new 
start for the next adventure. A traveler 
once told me that “When you‘ve started 
your journey, it will never end. You will 
never be the same again.” Every time, 
when packing and setting out again, my 
heart and luggage are filled with loads of 
memories and stories which would last 
forever. I will always remember how this 
journey had led me to another journey 
and an unexpected me. I am on the way to 
a genuine heart, from the longest summer 
I’ve never had before…

Hua Yu Po, Taiwan
„I studied at Charles University Praha for 
one year, after Czech Ministry of Education 
Scholarship. I fell in love with the Czech 
Republic, started the workcamp marathon, 
looking forward to be back again. Now I´m 
studying in Graduate Institute of National 
Development, National Taiwan University. 
Major in Mainland China affairs and 
Cross-strait relations.”
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Čtrnáct dobrovolníků ve věku 
od 15 do 17 let z České Republiky, 
Kolumbie, Francie, Itálie, Litvy, 
Mexika, Polska, Slovenska a Turecka, 
spolu se dvěma českými koordinátory, 
pomáhali dva červencové týdny roku 
2016 kultivovat stromy v Novém pralese 
nedaleko Liberce a v dalších lesích 
a mokřadech v okolí. Tento mezinárodní 
dobrovolnický projekt, tzv. workcamp, 
byl organizovaný neziskovou organizací 
Čmelák – Společnost přátel přírody 
a INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 
(INEX–SDA). Sponzor workcampu, 
firma Johnson Controls (JCI), vyslal 
svoji zástupkyni Karen Sommer, aby 
navštívila projekt osobně. Měli jsme tedy 
šanci položit jí pár otázek…

Proč JCI podporuje projekty v České 
republice?
Johnson Controls podporuje různé 
workcampy v České republice díky 
svému programu pro životní prostředí 

– „Environmental Leadership Program“ 
(ELP). Náš filantropický program 
zprostředkovává studentům příleži-
tosti, které odpovídají jejich schopnos-
tem a zájmům. ELP umožnil tisícům 
mladých lidí získat zkušenost v oblasti 
ochrany životního prostředí a leadershi-
pu. Máme mnoho zaměstnanců a různé 
výrobní závody po celém světě, takže 
když jsme se rozhodovali, jak tento 
program globálně rozšířit, padla volba 
na regiony, kde máme velké zastoupení 
a které potřebují naši podporu. ELP 
realizujeme tady v ČR (6 workcampů 
v roce 2016), na Slovensku, v Německu, 
v Mexiku a v USA.
Jaká je vaše pozice v JCI?
Jsem ředitelkou "global community 
and public affairs" (globální komunita 
a veřejné záležitosti). Velká část mé práce 
se týká naší globální filantropie a toho, jak 
podpořit regiony, ve kterých jako firma 
působíme.
Na jaké regiony se zaměřujete?
Globálně. Jak už jsem říkala, obvykle se 
zaměřujeme na ty oblasti světa, kde máme 
hodně zaměstnanců nebo kde hodně 
vyrábíme.
Jaký je váš úkol při návštěvě workcampu?
Pracuji se všemi programovými manažery 
všech našich organizací. Plánovat work-
campy obvykle začínáme už v lednu a je 
s tím spojena během těch několika měsíců 

spousta práce. Mým úkolem při návštěvě 
workcampu je setkat se osobně se všemi, 
kdo se na nich podílejí. Je to jediná příle-
žitost v roce, kdy se můžeme setkat a vést 
dialog, říct si, jak se věci vyvíjejí.

Vy osobně jste se někdy zúčastnila 
workcampu nebo máte jinou zkušenost 
s dobrovolnictvím?
Ano. V závislosti na tom, kde jsem, 
o jaké projekty jde a jak jsme na tom 
s časem, se většinou snažím strávit ale-
spoň hodinu, někdy i celý den s týmem 
na workcampu. Moje pracovní skupina 
je zodpovědná za všechny naše projekty 
zapojující komunity a poskytující 
příležitosti zaměstnancům vykonávat 
dobrovolnou činnost, takže děláme 

řadu různých dobrovolnických aktivit 
v průběhu celého roku. Každoročně 
máme širokou škálu aktivit – například 
se staráme o komunitní parky nebo 
spolupracujeme s lokální potravinovou 
bankou, která poskytuje jídlo potřeb-
ným.

Co vám dala zkušenost z oblasti dobro-
volnictví v České republice a USA?
Myslím, že Environmental Leadership 
Program mi dal velmi odlišný náhled 
na svět. Každý měl chuť nějak přispět 
komunitě a dobrovolně věnovat svůj čas. 
Druhá strana toho je, že lidé prostě chtějí 
porozumět různým kulturám, vidět různé 
části světa, ocenit různorodost, kterou 
každý do workcampů přináší. A myslím, 
že to pro mě byla pravděpodobně jedna 
z nejzajímavějších věcí, které jsem se na-
učila. Účastníci mohli vidět místa, která 
by jinak neviděli, dělat dobrovolnou práci. 

Znamená to, že tihle lidé opravdu chtějí 
porozumět různým kulturám a inkluzi lidí 
z celého světa.
Na našich workcampech je letos 
28 účastníků – dětí zaměstnanců vaší 
firmy. Máte nějakou zpětnou vazbu 
od těch, kteří se zúčastnili v minulých 
letech?
Slyšela jsem spoustu příběhů od našich 
zaměstnanců, kteří sem poslali své 
děti – jak si tu jejich potomci našli kama-
rády a i po roce zůstávají stále v kontaktu. 
Workcampy mají na účastníky dopad ještě 
dlouho poté, co skončí, což je skvělé.
Je něco konkrétního na českých 
workcampech v porovnání s ostatními 
zeměmi?
Naše české projekty fungují velmi podobně 
jako ty, které máme na Slovensku a v Ně-
mecku. V Mexiku je program trochu jiný, 
stejně jako ve Spojených státech, ale společ-
ným základním prvkem všech je ochrana 
životního prostředí a poskytnutí příležitosti 
studentům pro vzdělávání a rozvoj leader-
ship dovedností. Účastníci získají celkový 
vhled do oblasti životního prostředí a mají 
pak lepší představu, jak ho chránit, ať už 
jde o město, obec, park nebo les.
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roZhoVor: kArEN SoMMEr 
Z johNSoN CoNTrolS (uSA)
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Workcampy v Česku rostou jako 
houby po dešti, a tak jsme i letos hledali 
68 vedoucích, kteří se na dva týdny 

dobrovolně stanou nejen příkladnými 
pracanty, ale přijmou též roli zodpověd-
ných partnerů, nápaditých organizátorů, 

energických motivátorů, naslouchajících 
vůdců, trpělivých překladatelů, tole-
rantních společníků, milých průvodců 
a možná i odhodlaných řešitelů konfliktů. 
Toto všechno a mnohem více by měli 
zastat, přitom se nezbláznit a ještě si to 
užít. Ano, je to úkol nelehký a ne každý 
se na roli vedoucího cítí, ale když už se 
do toho ti odvážlivci pustí, většinou to 
hodnotí jako obohacující zkušenost, 
skvělý zážitek anebo to dorůstá rozměrů 
až čehosi klíčového v jejich osobním 
rozvoji či životě. A pro spoustu z nich se 
pak workcampy v Česku stávají každoroč-
ním rituálem a pro nás jsou těmi „inexími 
držáky“, kteří jsou zárukou vydařených 
workcampů.

I vedoucí však stárnou a letos bylo 
potřeba dopustit jejich rybník. Pro všech-
ny nováčky jsme tak připravili ucelený 
Cyklus vzdělávání vedoucích a nestačili 
jsme koukat, jaké osobnosti nám tato 
sezóna přinesla. Vyškolili jsme jich 38 
a pevně věříme, že alespoň část z nich 
povede i v dalších letech a budou skvělými 
tandemovými průvodci třeba pro vás, 
další výzvy chtivé jedince, kteří místo 
výjezdu do zahraničí povedou v některém 
z krásných koutů naší země…

Těšíme se na vás všechny!

Lucie Horáková

koordinátorka vedoucích, 
campleaders@inexsda.cz
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Jak propagujete české projekty mezi 
svými zaměstnanci?
Zpravidla s propagací začínáme v březnu. 
Máme celý interní web věnovaný tomuto 
programu, kde lze najít všechny materiály 
o všech různých workcampech, včetně 
přihlášek. Snažíme se, aby to pro zájemce 
bylo co nejjednodušší. Mohu vám říci, 
že workcampy v České republice, na 
Slovensku a v Německu jsou mezi našimi 
zaměstnanci zdaleka nejoblíbenější. Měli 
jsme workcampy, které se naplnily během 
pár hodin.
Jaké jsou plány do budoucna pro JCI 
v oblasti workcampů?
Tento program je pro nás základním ka-
menem. Životní prostředí a udržitelnost 
je pro Johnson Controls jako korporaci 
jedna z klíčových hodnot. Takže co se týče 
tohoto konkrétního programu, máme 
odpovědnost opustit tento svět lepší, než 
jak jsme ho našli. Musíme se na změně 
podílet, jak to jen jde. Vychovávat mladé 
generace a doufat, že až budou starší, 
změní díky tomu, co se naučili, svět 
k lepšímu.

VZDĚláVACí CykluS INEX–SDA 
VEDouCí WorkCAMpu

Podmínky: 18+ let, komunikativní angličtina, nadšení a zodpovědnost
•	 Výjezd na workcamp v Česku/zahraničí jako účastník
•	 Víkendové školení vedoucích (duben–červen)
•	 Zážitkový kurz zdravovědy
•	 Výjezd na workcamp v Česku jako vedoucí (květen–září)
•	 Evaluační setkání vedoucích (podzim)
•	 Vzdělávací semináře v Česku a zahraničí

Co TI CykluS přINESE? 
poroZuMíš NáSlEDujíCíM problEMATIkáM 
A V prAXI SI VyZkoušíš:

•	 průběžnou práci na různých fázích projektu – příprava, realizace, hodnocení
•	 práci s mezinárodní skupinou, jejich motivaci a řešení problémů
•	 vedení volnočasových vzdělávacích aktivit
•	 techniky zpětné vazby a evaluace
•	 základní projektovou administrativu a jednoduché účetnictví
•	 základy propagace a práce s médii
•	 principy dobrovolnické práce

Více na https://inexsda.cz/cs/clanek/cyklus-pro-vedouci-workcampu

VEDouCíM WorkCAMpu, 
To ChCEš!
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Michaela
workcamp Social 
Therapeutic centre Tabor, 
Nová Ves nad Popelkou

Filip
workcamp Bees 
educational centre 
Chlebovice

Eva
workcamp Friendly 
hospitality house Jana

workcamp Back to nature

Martin
workcamp Castle 
Grabstejn

Bára
workacmp Centre for all

1) Popiš svůj workcamp pěti slovy
2) Co ses v roli vedoucí/ho naučil/a, nebo se o sobě dozvěděl/a?
3) Proč bys vedení workcampů   doporučila/a ostatním?

CAMplEADEřI,  
proMluVTE!

1) premiéra, brambory, Nová 
Ves, nervozita, zážitek!

2) Naučila jsem se respektu 
jak k lidem v místě pro-
jektu, tak k účastníkům, 
zodpovědnosti, určité 
asertivitě. A v neposlední 
řadě jsem vylepšila svůj 
styl přehazování hnoje 
z vozíku na hromadu.

3) Být campleaderem je ne-
zapomenutelná a pro mě 
téměř nesdělitelná zkuše-
nost, která mě v mnohém 
posunula (a stále ještě 
posouvá). Stačilo jen 
jediné – sebrat odvahu 
a udělat první krok.

1) včely, přátelství, děti, medovina, 

spolupráce
2) Nové pracovní zkušenosti a první příle-

žitost vést tým dobrovolníků z celého 

světa. Jedinečný pocit z úspěchu po 

vydařeném workcampu.

3) Campleading je skvělá příležitost, jak 

si uvědomit, co vše je potřeba k tomu, 

aby mohla být taková akce zorganizo-

vána. Člověk sám sebe posune o stupeň 

dále a zároveň má možnost předat 

své nadšení, zážitky a jiné zkušenosti 

ostatním dobrovolníkům a pomoci part-

nerovi v tom, co dělá – tedy jakoukoliv 

dobrou a správnou věc.

1) povedený, smích, mládí, 
kostel, soužití

2) V angličtině snáz 
jednám s lidmi. Vést 
aktivity.

3) Nová a skvělá zku-
šenost, mezinárodní 
prostředí i v Čechách, 
možnost poznat různé 
kultury i bez výjezdu 
do zahraničí, zábava, 
naučení se nových 
věcí, zlepšení komuni-
kačních a organizač-
ních dovedností.

1) jedna rodina, 

Jizbice city, šikulky, 

výlety, „every-

thing is awesome“

2) Nějaké věci 

neřešit a nechat 

plynout – nějak 

to dopadne :) 

Jak komunikovat 

s postiženými lidmi, 

jak stmelit kolektiv 

s místními.

3) Aby mohli nakouk-

nout za oponu 

dobrovolnických 

projektů.

1) příroda, léto, 

poznání, hvězdy, 

přátelství

2) Že to zvládnu. 

Předtím bych si 

nikdy nemyslela, 

že se do něčeho 

takového pustím. 

Odhodlat se bylo 

nejtěžší, pak už to 

šlo samo a byl to 

skvělý a obohacují-

cí zážitek.

3) Poznáš se z jiné 

stránky a budeš si 

sebe víc vážit.

1) hrad, kopřivy, lopata, 
rohlíky, západ slunce na 
věži po zavíračce

2) Jak pracovat s lidmi 
a jak naplnit očekávání 
všech stran. Způsob, 
jakým za sebou nechat 
něco dobrého a hezkého.

3) Je to skvělá příležitost 
najít určitý životní směr 
plný dobrodružství, 
poznání a dobré vůle. 
Naučí zodpovědnosti 
a přinese cenné zkuše-
nosti do života.

2

2

2

2
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Sára
workcamp Castle Ryzmburk

Martinaworkcamp Jewish Holesov

Anička
workcamp Culture and 
Sports in Harrachov

David
workcamp Volunteering 
in Dysina

Denisa
workcamp Organic Farmingat 
Camphill Community II

Lenka
workcamp Back to nature

Michal
workcamp Castle Ryzmburk

1) Turci, táborák, 
archeo, nálezy, 
kamarádi

2) Být vedoucí ve 
dvou je fajn.

3) Campleaderová-
ní je věc, která 
vám ukáže, co 
umíte a co ještě 
ne. Něco, co tě 
prověří.

1) Holešov, Festival židovské kultury, poznávání, příběhy, přátelství
2) Naučila jsem se být víc trpělivá a nebrat 

všechno tak vážně. Zlepšila jsem své organizační dovednosti a procvičila angličtinu.
3) Jako vedoucí máte jedinečnou možnost 

přiblížit lidem z celého světa naše zvyky, jazyk a kulturu a umožnit jim poznat zajímavá místa, na která by se jinak nedostali.

1) skokanské můst-
ky, borůvky, les, 
houby, výlety

2) Zvládnu koor-
dinovat sama 7 
účastníků a pře-
kládat z češtiny 
do angličtiny.

3) Dozvíš se o sobě 
nové věci, získáš 
nové zkušenosti 
a sebevědomí. 
Spokojenost 
dobrovolníků 
je pak největší 
odměnou.

1) jednoduše, golf, vesni-
ce, zahradničení, klid

2) Naučil jsem se být 
dobrým prostředníkem 
mezi lidmi, kteří mají jiné 
názory a zájmy. A neor-
ganizovat až příliš.

3) Nestyď se a zkus vést 
tým lidí v angličtině, 
v práci, dnem i nocí. 
Najdi svou novou 
rodinu a buď prvním mezi 
rovnými.

1) sklizeň, zemědělství, 
komunitní život, Cam-
phill, přátelství

2) Jedinečný zážitek, kte-
rý mi pomohl v osobním 
rozvoji a sebepo-
znání v neobvyklých 
situacích.

3) Během pár dní získáš 
zážitky a zkušenosti, 
ze kterých budeš čer-
pat po celý život. Až se 
sám/sama staneš 
campleaderem, po-
chopíš.

1) výzva, Český les, 
tepee, dobrodružství
2) Naučila jsem 

se pracovat se 
skupinou, kde každý 
má svůj názor, být 
hodně trpělivá, 
tolerantní a ote-
vřená k jakémukoliv 
nápadu i myšlence.

3) Je to skvělá 
příležitost se roz-
víjet, zkusit si něco 
nového a zažít si 
workcamp i z druhé 
strany.

1) náročný, užitečný, 
intenzivní, objevný, 
nezapomenutelný

2) Že dokážu přijmout 
víc zodpovědnosti, 
než jsem myslel.

3) Protože za sebou 
necháš stopu.

Dagmar
workcamp Community 

Life in Mnichovo 
Hradiste

Ondřej
workcamp Social Therapeutic Centre Tabor

Katka
workcamp Get involved 
in Odolena Voda

1) Mnichovo Hradiště, 
pláž, komunita, miest-

ni, pivo, Škodovka
2) Nájsť motívaciu 

motivovať ďalších.
3) Dobrovolnictvo je 

vzorka světa pod 
mikroskopom. Ak 
chceš nelenvedieť, 
ale i viesť, ukázať, že 

rozdielynehrajú rolu 

ak máme spoločnýci-
el̀ , pridajsa k vedúcim 

a zaži INEX inak.

1) pletí brambor, 
stavba zábradlí, 
slunce, trpěli-
vost, meze

2) Sebepoznání 
a vedení rozma-
nité skupiny lidí 
navzdory všem 
překážkám.

3) Trénink stoické-
ho klidu.

1) zábava, zážitky, ka-
marádi, léto, jazyky

2) Naučila jsem se 
větší toleranci. 
Zároveň je pro mě 
jednodušší orga-
nizovat aktivity pro 
větší skupinu lidí.

3) Protože zažijete 
něco neskutečného 
a dozvíte se nové 
věci nejen o cizí 
kultuře, ale i o sobě 
samotném.

Jitka
workcamp Get involved 
in Odolena Voda

1) skvělá atmosféra, zajímavá 
práce, poznávání lidí a kul-
tur, Odolena Voda, zábava

2) Naučila jsem se větší 
toleranci, trpělivosti 
a plánování nejen práce, 
ale i volnočasových aktivit.

3) Naučíte se a uvědomíte si 
věci, o kterých se vám ani 
nezdálo :) Je to o zodpo-
vědnosti, plánování, do-
mlouvání, ale zároveň je tu 
i obrovská možnost udělat 
dokonalý workcamp podle 
svých představ a zúročit 
tak své zkušenosti.
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Workcampy trvají zpravidla dva až tři týd-
ny a účastní se jich pět až dvacet převážně 
mladých lidí z různých zemí světa, kteří 
zde společně žijí a pracují. Workcamp je 
ideální pro ty, kteří mají chuť poznávat 
nové věci, lidi a kultury jiných zemí 
a přitom udělat něco pro ostatní. Pracovní 
zaměření workcampů je rozmanité: 
dobrovolníci například pomáhají při 
rekonstrukcích historických památek, 
pracují v přírodních rezervacích, 
v uprchlických táborech, podílejí se na 

organizaci kulturních a osvětových akcí 
apod. Vedle odvedené práce je důležitou 
součástí projektu vzájemné poznávání, 
proto jsou workcampy silným prostřed-
kem pro skutečné a trvalé porozumění 
mezi kulturami a politickými i nábožen-
skými rozdíly. Práce na workcampech 
je neplacená, účastníci mají zajištěno 
ubytování a stravování, zatímco dopravu 
na projekt si zařizují sami. Nabídka 
INEX–SDA každoročně zahrnuje kolem 
2000 workcampů po celém světě. Může se 

jich zúčastnit kdokoli starší 15 let, pokud 
je zároveň připraven komunikovat v cizím 
jazyce. Existují i projekty pro rodiny, 
seniory či lidi se znevýhodněním.

Více informací a on-line přihlášku 
najdete na www.inexsda.cz. Můžete se 
také obrátit na na naše koordinátory 
(workcamp@inexsda.cz), kteří zajišťují 
vysílání českých dobrovolníků na zahra-
niční workcampy.

WorkCAMpy – kráTkoDobé MEZINároDNí projEkTy

„Je to pilotní projekt. Chtěla jsi jet 
do střední Asie, tak tady je nabídka. 
Altajské hory, 1100 m nad mořem, 
hranice mezi Ruskem a Čínou… Bude se 
tam konat festival a dobrovolníci budou 
pomáhat ho zorganizovat. Chceš jet?“

„To víš, že jo!“

A tak jsem jela. Jeli jsme. Jeden vlak, tři 
letadla, jedno auto, osm dobrovolníků 
a čtyřhodinový časový posun. Po dob-
rodružství na letišti, kde jsme prošvihli 
letadlo kvůli zpoždění a ztratili zavazadla 
v Moskvě, jsme se konečně dostali do 
nejvýchodnějšího cípu Kazachstánu. 
Mluví se tam rusky. Naštěstí někteří z nás 
rusky umí a pomáhají nám s komunikací. 
Všichni se trošku stydíme, ale snažíme 
se navázat první kontakt. Budeme přece 
spolu trávit následujících 14 dní! Světlana 
nám ukazuje místní usedlost. Máme 
vlastní domeček na spaní! A já myslela, že 
budeme ve stanu, a to za každého počasí… 

Těším se, až se vyspím, a jsem zvědavá, 
až všechno uvidím ve dne.

Od té doby, kdy nám poprvé vyšlo 
slunce, se dny a noci střídají neuvěřitel-
ně rychle. Hrabeme seno – festival se 
bude konat na poli. Chlapci vymysleli 
dřevěný nábytek, budou potřeba lavice 
a stoly. Brousíme dřevo. Každý den se vaří 
pro dvacet lidí. Pomáháme Julii a Tani 
v kuchyni; je to ten nejlepší způsob, jak se 
učit ruštinu.

Příroda kolem je nádherná a my chceme 
do hor! V neděli všichni vstaneme brzy 
ráno a vyrážíme směrem k nejvyššímu 
kopci. V batohu svačinu, vodu a pohorky. 
Po cestě voní bylinky a já si připadám jako 
na čajovém poli. Ochutnáváme divoké 
jahody, maliny a rybíz, sbíráme šišky ze 
stromů. Semínka jsou zdravá, mají se prý 
naložit do medu. Nahoře nás čeká krásný 
výhled.

Po cestě zpátky se osvěžujeme ve stu-
deném potoce. Cítím se neuvěřitelně živá! 
Tyto hory dávají silnou energii. Je tady tak 
málo lidí a tolik přírody, že je potřeba řídit 
se jejími pravidly. Žádné hrdinství – to nás 
tady nezajímá!

Naše malá komunita se pomalu stává 
malou rodinou. Zvyky se stávají rutinou:

„Čorny čaj s molokem?“
„Ano, jako vždy.“
Na co ještě budu vzpomínat? Určitě 

na ty tři roztomilé paní, které zpívaly 
„a capella“ večer v kuchyni až dlouho 
do noci. Samozřejmě nezapomenu na 
banyu (ruskou saunu), ve které se člověk 
regeneruje před skákáním do studeného 
potoka. Neuvěřitelné bylo, když nás tam 
Margarita přišla vyšlehat březovou větví. 

A co teprve to odpoledne, když jsme se 
všichni shromáždili kolem dvou stovek tři 
dny starých kuřat, která nedopatřením 
omrzla ve stodole, a foukali jsme na ně, 
aby jim bylo teplo.

Podle litrů slz, které jsme nechali za 
sebou v den odjezdu, můžu říct, že ten 

„pilotní projekt” byl skvělý nápad. Takové 
„pilotní projekty” by se mohly otevírat 
každý rok. Já se těším na další.

bude po pilotním projektu pokračování? 
uvidíme. Nabídku workcampů pro léto 
2017 zveřejníme v březnu. Sledujte náš 
web www.inexsda.cz.

kAZAChSTáN poprVé V NAbíDCE INEX–SDA 
ANEb kDyž SE pIloTNí projEkT oprAVDu VyDAří!

Aude Martin
Aude je multižánrová francouzská uměl-
kyně žijící v Brně. Založila s dalšími lidmi 
spolek kočovného divadla Le cabaret 
nomade a zpívá v kapele Šarivary. Její 
sen je žít v maringotce v přírodě. Cestuje, 
aby našla inspiraci, jak žít v harmonii 
s přírodou a ostatními lidmi.
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Protože mě baví poznávat nové věci, 
tak mě zaujala možnost jet do zahraničí 
na brigádu. Někdy kolem Vánoc jsem 
byl na přednášce jedné holky, která 
v létě s kámoškou odletěla do Ameriky 
a vydělala si dost na to, aby ji pak 
mohla procestovat. To se mi líbilo, jenže 
jsem se nějak moc nesnažil si něco 
sehnat a než jsem se rozkoukal, tak 
už byl březen, a to už je docela pozdě 
na zařizování zahraničních brigád. 
Naštěstí jsem ale k narozeninám 
dostal od kamarádky knihu od Lukáše 
Kerharta „Cestování.“ Nejdřív jsem si 
říkal: „Hm, nějaká kniha. Ale tak co, 
přečtu si to.“ Když jsem ji ale otevřel, 

tak jsem se od ní nemohl odtrhnout! 
Je to doopravdy něco neobyčejného, co 
vás skutečně namotivuje a konečně si 
řeknete, že teda fakt něco uděláte! 
A to jsem přesně potřeboval.

Už dřív jsem se od kamarádky dozvěděl 
o workcampech, ale nevěnoval jsem jim 
moc velkou pozornost. S tím, co jsem se 
dozvěděl z Lukášovy knížky, jsem si ale 
řekl: „Když ne na brigádu, tak teda na 
workcamp!“ Ono totiž nezáleží ani tak 
na tom, kam pojedete, ale že vůbec někam 
pojedete. Zvlášť když jedete sami a vaším 
cílem je využít tu příležitost, procvičit si 
jazyky, poznat se s novými lidmi a třeba 
i vytvořit příležitost pro někoho dalšího.

No a tak jsem si sedl k počítači, rozklikl 
jsem první workcamp, který mě zaujal, 
a hlavou mi problesklo: „No tak tam teda 

musím!“ Už název „Vytvořte kulturní 
centrum pro mladé lidi v bunkru ze Stu-
dené války“ napovídal, že to bude „pecka“. 
A navíc se měl konat v Dánsku, kde jsem 
ještě nebyl a není tak drahé se tam dostat. 
I další workcampy mě zaujaly, ale tenhle 
byl z těch, co jsem si prohlížel, ten oprav-
du nejzajímavější. Přihlásil jsem se, poslal 
jsem motivační dopis a po pár dnech mi 
přišlo, že si mě vybrali! Tím začalo moje 
první dobrodružství, které jsem zažil s lid-
mi, které jsem nikdy předtím neviděl.

Už na cestě jsem se seznámil se sympa-
tickou Kanaďankou s dánskými příbuzný-
mi, která mě provedla po Kodani. Takže 
jsem měl pěkný zážitek z Dánska ještě dřív, 
než jsem dorazil na místo srazu, do Gentof-
te. Na workcampu se toho odehrálo hrozně 
moc, tak se to pokusím nějak shrnout:
1. den: Ubytovali jsme se, koukli se 

po okolí, zamířili i do bunkru a přes první 
nesmělost jsme si jako parta všichni 
rychle sedli.
2. den: Navštívili jsme „recyklujícího 
umělce“ Thomase Damba v jeho dílně 
a ten nám předvedl, že ze všeho se dá 
něco postavit. Pak jsme se společně s ním 
vydali do bunkru, dali jsme hlavy dohro-
mady a vytvořili první návrh. Rozhodli 
jsme se, že do tmavé místnosti přivedeme 
pohodovou náladu a život.
3. den: Rozdělili jsme se do týmů, každý 
si mohl vybrat, co bude chtít dělat. Já 
jsem se nejprve přidal do sprejerského 
týmu a chopil se úpravy stropu. Tenhle 
workcamp se začal rozjíždět hodně 
zajímavým způsobem…
4. den: Dnes jsem se přidal do týmu, 
který jel obstarat hlavní materiál: použité 
staré vyřazené palety z přístavu a další 
nejrůznější dřevo, které můžete získat 
zadarmo. To vše jsme před bunkrem začali 
řezat na jednotlivé díly na lavice, stoly 

a pódium. Někdo se taky vrhl na vylepšení 
osvětlení, to totiž dělá divy! Večer jsme 
jako každý den měli zábavný program, 
hráli jsme hry, hodnotili práci a navrhovali, 
co zlepšit a v čem pokračovat.
5. den: Thomasův poslední den s námi 
aneb „Musíme toho co nejvíc rozdělat, ať 
víte, jak na to!“ Vyrábíme s Thomasem stůl: 
je fakt rychlý, nic mu netrvá příliš dlouho, 
má ohromnou představivost a ví, jak své 
nápady snadno uskutečnit. Večer, a to 
musím organizátorkám Katince s Mimmi 
fakt pochválit, hrajeme hru, ve které 
každému nalepíte na záda papírky s tím, co 
vás na nich zaujalo nebo v čem si myslíte, 
že jsou dobří. To byste nevěřili, jak vás to 
potěší a namotivuje, když to pak čtete!
6. a 7. den: Volno! Grilovačka, párty 
a výlety do Helsingøru a do Kodaně! 
Objevovali jsme je z pohledu místních, 

WorkCAMp V DáNSku 
– VSTříC ZážITkůM
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Kryštof Synek, 20 let
„Jsem rodilý Pražák, rád cestuju, 
hraju na kytaru, kreslím a tancuju. 
Miluju punk rock a obdivuju lidi, kteří 
se nestydí projevit. Po maturitě jsem 
si udělal masérský kurz a teď jsem se do-
stal na ČVUT na Jadernou a fyzikálně 
inženýrskou fakultu. Je to pro mě výzva, 
ale rozhodně do toho jdu, protože mě 
baví objevovat a taky tvořit něco nového. 
V budoucnu bych se nejradši věnoval 
propojení přírody a technologií nebo 
něčemu takovému. A rád bych se někdy 
podíval na Nový Zéland.“
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to znamená na kole. Poznali jsme dánskou 
náturu, Dánové jsou velmi přívětiví, a to 
i navzdory nepřívětivému počasí. I tak 
jsme se ale vykoupali v šestnáctistupňové 
vodě v přístavu a zavítali i do nespoutané 
čtvrti Christianie.
8. – 10. den: Pokračujeme! Malujeme 
stěny, šijeme spousty polštářů a vyrábíme 

dekorace. O přestávkách hrajeme na 
kytaru. Máma se sice divila, že se s ní chci 
až do Dánska „tahat“, ale já toho rozhodně 
nelituju. Užíváme si kulturní večery, kdy 
každý představuje svoji zemi. Naprosto 
jsem se zamiloval do dánských skořicových 
šneků! Já jsem nás samozřejmě nemohl 
nechat zahanbit a mimo vyprávění o naší 

krásné přírodě a okouzlujících dívkách jsem 
pochopitelně nemohl kamarády ochudit 
o trochu našeho piva. Neodpustil jsem si ale 
mírnou kritiku toho, že si často stěžujeme, 
i když se vlastně máme dost dobře.
11. den: Všechno je hotové a myslím, že se 
nám to doopravdy povedlo. V našem týmu 
jsem nikdy neměl pocit, že něco nezvlád-
neme a každý byl druhému ochoten 
s čímkoli „píchnout“, a tak jsme vše stihli 
včas dokončit. Už je to tady. Rozlučka! Ale 
většina z nás nikam neodjíždí, domlu-
vili jsme se totiž, že společně v Dánsku 
zažijeme ještě další dobrodružství! Ale to 
už je na další příběh.

Každopádně workcampem naše 
kamarádství rozhodně neskončilo. Bylo to 
fakt bezva, a i když netvrdím, že každá za-
hraniční zkušenost bude taková, rozhodně 
stojí za to se někam vydat a poznat, jak to 
vypadá kolem nás.

Jedu v autobuse zpátky do České repub-
liky a dám se do řeči s dvěma turistkami, 
a kdo by to byl řekl: zase Kanaďanky! 
A kam jedou? Do Prahy, to snad není 
možné! Tak teď jsem zase já ten, kdo může 
někomu jinému pomoct objevit cizí kraj…

Když řeknete, že během letních 
prázdnin jste strávili dva týdny 
poblíž Barcelony, všem v hlavě naskočí 
obrázek dlouhatánské pláže, na které 
se jako vyvrhlí vorvani válí neskutečné 
množství lidí. Dodáte-li ale, že jste tam 
jeli na dobrovolnický workcamp, a pak 
ještě to, že se jedná o projekt pro lidi 
z celého světa zaměřený na archeologii, 
máte garantováno, že představa 
vorvaně během chvilky úspěšně vyprchá 
a všichni si řeknou, že to s vámi přece 
jenom není tak marné.

Ale už dost vorvaňů, pojďme rovnou k věci. 
Projekt začínal hned první prázdninový 
den. Po čtyřhodinovém čekání na moji 
milovanou krosnu na letišti, kde se zrovna 
konala stávka tamějších zaměstnanců, 
jsem se konečně vymotala z Barcelony 
a vlakem dorazila do malého města poblíž. 
Při hledání autobusové zastávky jsem se 
přesvědčila o tom, že:

1. se stačí vzdálit pár kilometrů od Bar-
celony a anglicky si můžete pokecat mož-
ná tak v hlavě se svým druhým já (pokud 
tedy vaše druhé já ovládá angličtinu).

2. naučená fráze „Dóndeestá…“ mi 
sama o sobě fakt nepomůže.

Štěstěna mi nadělila Garika a Nasťu, 
ruské účastníky workcampu, které 
jsem potkala, jak stejně jako já zmateně 
brázdí ulicemi. Společnými silami jsme 
zastávku našli a za chvíli jsme v autobuse 
stoupali úžasnými serpentinami, které 
lemovaly rudě zbarvené skály. Když jsme 
konečně dorazili do městečka Begues, 
hned vedle autobusové zastávky jsem 
úspěšně poznala školu, která měla sloužit 
jako naše zázemí. Díky, Google Street 
View!

Má největší obava, totiž to, že všichni 
dobrovolníci budou studenty archeo-
logie, zatímco já budu jedinou igno-
rantkou z gymplu, která nerozlišuje 
mezi neolitem a eneolitem, se naštěstí 

nevyplnila. Ukázalo se totiž, že z téměř 
třiceti účastníků je studentem archeo-
logie pouze jeden a že všichni ostatní 
jsou archeologií nedotčení stejně jako já 
(pokud tedy nepočítáte všechny ty super 
poznatky získané ze sledování Indiana 
Jonese).

jAk jSEM SI hrálA 
NA INDIANA joNESE 
VE špANĚlSku
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Celý náš workcamp se točil kolem 
jeskyně Can Sadurni, ve které už pár let 
probíhá archeologický průzkum a podle 
všeho ještě pár let probíhat bude. Samo-
zřejmě bylo naivní domnívat se, že nás 
campleadeři vybaví lopatkou, kýblem 
a štětečkem a pak nás volně vypustí na 
archeologické naleziště, abychom si to 
tam mohli rozkopat podle naší libosti. 
Brzy jsme pochopili, že takové naleziště 
je pro každého archeologa naprostou 
svatyní, kam je amatérům vstup zaká-
zán. Proto jsme většinou pracovali mimo 
jeskyni, například když jsme stavěli plo-
ty ohraničující vykopávky, ale tu pravou 
práci archeologa jsme si také vyzkoušeli. 
Pár dní jsme totiž zarovnávali terén 
poblíž jeskyně na úroveň, ve které by už 
archeologové mohli najít něco zajímavé-
ho. Pochopte, že oni ten terén nemůžou 
jen tak jednoduše zarovnat nějakým 
buldozerem, aby mohli začít pracovat. 
Proto jsme tam naběhli my, nadšená 
mládež s krumpáčem a kýblem, jásající 
nad každým nalezeným úlomkem kosti 
nebo keramiky. Dobrou náladu nám 
nezkazilo ani to, že archeologové naše 
nálezy většinou označili za bezvýznam-
né „nothing“.

Samozřejmě, že ve svém volném čase 
jsme dělali řadu velmi produktivních věcí. 
Kromě téměř systematického vyžírání 
místního supermarketu a okupování Wifi 
Plaza (tak jsme pojmenovali centrum 
města, kde byla veřejná wifi, tlačítko 

„Connectar“ se pro mnoho lidí stalo téměř 

magickou formulí) jsme navštívili místní 
spolek, který se věnuje na první pohled 
celkem bizarní katalánské tradici, a to 
stavění lidských věží. Také jsme společně 
jeli na výlet do Barcelony, která některé 
uchvátila natolik, že se tam podívali 
ještě jednou během našeho volného dne, 
zatímco ostatní se váleli na pláži v Sitges. 
Pro Garika z Moskvy se náš volný den 
proměnil ve skutečnou noční můru. Od-
hodlaně se rozhodl skoupit všechny žhavé 
módní novinky v centru Barcelony, ale 
neuvědomil si, že byla neděle, a celý den 
nechápavě chodil od jednoho zavřeného 
obchodu k druhému.

Na závěr článku by se hodilo něco 
oduševnělého, takže...

Je až s podivem, jak moc vás dva týdny 
strávené s lidmi z celého světa obohatí. 
Získáte skutečný kulturní přehled, ať už 
o tom, jak se liší pozice domorodců ve spo-
lečnosti na Novém Zélandě a v Austrálii, 
nebo o tom, který francouzský fotbalista 
má nejhezčí zadek. Tuto podstatnou 
informaci jsem získala během sledování 
finálového zápasu EURO 2016 s francouz-
skou delegací v místním baru (ten večer 
jsem si mimo jiné rozšířila francouzskou 
slovní zásobu o mnoho, ale opravdu mno-
ho nových nadávek).

Mnoho stereotypů, které se tradují 
o jednotlivých národnostech, se potvrdilo, 

ale ještě víc jich bylo úspěšně vyvráceno, 
například když si ruská delegace požádala 
o deky navíc, protože jim během noci byla 
zima, zatímco my ostatní jsme se pekli 
vedrem. Anebo když jsem během každého 
oběda nevěřícně zírala, jak Francouz 

svoji porci spořádal za dobu, během které 
jsem se ještě ani nerozhodla, co si vlastně 
naberu k jídlu.

Zkrátka a dobře, pokud nechcete 
trávit svoji dovolenou jako již mnoho-
krát zmíněný vyvržený vorvaň na pláži, 
vyjeďte na workcamp! Poznáte nové za-
jímavé lidi z celého světa a možná trošku 
i sami sebe. :)

Natálie Káčová, 18 let
Natálie se momentálně snaží bez větší 
újmy na zdraví proplout maturitním roč-
níkem na gymnáziu. Ustavičně pátrá po 
svém vysokoškolském oboru snů a právě 
to ji přivedlo k účasti na workcampu, kam 
jela nasbírat nové zkušenosti. Nerada 
o sobě píše ve třetí osobě, čímž si musela 
projít během psaní tohoto odstavce :-)
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Našeho workcampu, který pořádáme 
ve spolupráci s organizací Člověk 
v Tísni v Ústí nad Labem, se letos 
zúčastnila dobrovolnice, která ze 
skupiny dobrovolníků na první pohled 
vyčnívala. A to nejen věkem, ale 
především svojí energií a entusiasmem. 
Seznamte se s Nancy, která si letošním 
dobrovolnictvím přidala dvanáctý 
puntík na mapu zemí svých mezinárod-
ních workcampů.

„Hi, my name is Nancy Brown. I‘m 
a 62-year-old teacher/librarian from 
Montreal, Canada. I started as an activist 
in my teens to express my opposition 
to the war in Vietnam, to racism, and 
to sexism, and I‘ve never stopped doing 
various volunteer activities that I think 
are important.“
Nancy, when did you go to your first 
workcamp and what was the impulse 
to do it?
My first workcamp-type experience, liv-
ing in a foreign country and volunteering 
with a group of international volunteers, 
was in 1985 on a kibbutz in Israel.(Note: 
anyone can do this, you don‘t have to be 
Jewish.) I loved the idea of experiencing 
life in an intentional shared community, 
of helping out, and of meeting new people 
in a country of my choice. I saw a poster 
about this opportunity, and had the sum-
mer free as a teacher, so I decided to do it! 
They were a bit concerned about me being 
able to accept a shared room and shared 
meals, also working 6 days a week, etc. 
because I was over 30 years old. I thought 
that was silly of them. After meeting 
me, they thought I would be a very good 
volunteer, even at 31, and I was.
And it seems it was a beginning of some-
thing long-lasting. Where did you go 
volunteering since and what keeps you 
interested in workcamps?
Going to 2 or 3 week volunteer work-
camps became a personal tradition for my 
free summers, especially in my 40s. I have 
volunteered at: a farm in the interior of 
central Cuba; a Buddhist community in 
Massachusetts, U.S.A.; a teen centre in 
The Hague, Netherlands; a peace centre 
in Kornhaug, Norway; on a huge sailboat 
on the Hudson River in New York state; 
in a children‘s program in Glasgow, Scot-
land; in second-hand stores in the Aland 

Islands near Finland; in an archaeology 
project in Olevano Romano near Rome, 
Italy; on a bird sanctuary on the island of 
Cres, Croatia; in an anti-whaling project 
in Reykjavik, Iceland; and just this sum-
mer in the programs for Roma youth in 
Predlice, Usti nad Labem. Part of what 
keeps me interested is the variety of not 
only ethnicities, geographical parts of the 
world, and different ages of participants 
ad volunteers, but also the different types 

of work available. I have done workcamps 
involving farmwork, construction, sail-
ing, painting, digging, birdwatching, 
gardening, speaking with tourists and 
also animating programs with kids in 
cities and also in countryside summer 
camps. Since I continue to be interested in 
encouraging peace and tolerance, social 
justice, and a greener world, I have chosen 
workcamps that focus on those issues.
Which project was the most challenging 
for you and why?
Digging in the intense heat in central 
Italy, in the archaeology project, was 
the most physically challenging. In fact, 
after 4 days, our group of volunteers was 
replaced by a digging machine! Then we 
were asked to paint the railings in the 
lookout area of a medieval castle, high 
above a small town, which we did. This 
was very unusual, to change jobs during 
the time you are at a workcamp.

What do you think are the main assets 
of workcamps?
You have a chance to meet people with 
whom you have at least something in 
common. There is always fun involved 
in shopping for food and/or cooking 
together, and also going on some local ex-
cursions arranged by the local workcamp 
leaders on your weekends off. You have 
the satisfaction of helping out in some 
way, which of course you can do in your 

home city as a volunteer. But this way you 
are in a country you have chosen. You get 
to support NGOs and organisations you 
believe in, through workcamp participa-
tion, such as People in Need here in the 
Czech Republic.
Why did you pick a workcamp in Ústí 
nad Labem this year and what new 
things did you discover/realise there?
I have been concerned by the sad situa-
tion of Roma people, and the strong bias 
against them especially in Europe, since 

NA VĚku NEZálEží ANEb WorkCAMpy 
jSou I pro DříVE NAroZENé…
Everyone learns from and enjoys each other, age is not a big issue!

Nancy Brown, 62 let 
Původem Američanka, která většinu 
života pobývá v Kanadě. Pracuje jako 
knihovnice a učitelka francouzštiny 
a angličtiny v Montrealu, je dobrovolnicí 
a aktivistkou pro místní Amnesty Interna-
tional a Montréal Raging Grannies.
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I was a teacher in Rome in 2002. This is 
when I saw small groups of Roma living 
in poor little shacks by the railroad tracks 
outside Rome. It was appalling. I already 
knew that, just like Jews, homosexuals, 
and disabled people, Roma had been 
targeted by Hitler and murdered in World 
War II. But I had not known what a large 
percentage of them had died then. In 
Canada, we do have some Roma who have 
been accepted on humanitarian grounds 
as permanent residents. A number of them 
are from Hungary, but also from other 
European countries, including the Czech 
Republic. A friend of mine in Montreal is 
married to a Roma musician, a very nice 
guy. So I decided it would be worthwhile 
to meet and get involved with a group of 
young Roma people. I had visited Prague 
for a long weekend back in 1998, and loved 
it. So when I saw a workcamp opportunity 
in this other part of the Czech Republic, it 
was the right combination for me of theme, 
type of work, and location.I knew from 
my research that Usti nad Labem was not 
a prosperous or touristic city, but that was 
s o.k. with me.

One of the interesting things I realised 
is that some Roma youth are quite proud 
of not only their heritage but their lan-
guage, while others don‘t know much of 
it and seem satisfied speaking only Czech. 
I was also pleased to discover some of 
the Roma teens wanted to be teachers 
and nurses, despite the obvious frequent 
discrimination against them in schools by 
their Czech teachers.
Do you have any message for young peo-
ple connected to volunteering or work-
camps and to people in your generation?
To young people I would say, try a volun-
teer workcamp. You will make new friends, 
probably learn to be more independent, 
and learn the satisfaction of helping other 
people while mostly having fun. You will 
not be on your own, yet you will have the 
chance to travel to a destination of your 
choice. I would also encourage you to 
volunteer in your home town or city, with 
any organisation you believe in. To middle-
aged people in my generation, I would say 
all the same things as above. I would add 
that it is very encouraging to see young 
people continuing our work on peace, so-
cial justice, and protection of the environ-
ment – as well as other issues – and it will 
make you feel good to be in any volunteer 
situation alongside them. Everyone learns 
from and enjoys each other, age is not a big 
issue! Just try it.

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 intenzivněji zapojit jako dobrovolník. 
Tohle všechno a mnohem víc vám nabízí 
dlouhodobé dobrovolnictví (LTV – Long-
-Term Volunteering, MTV – Mid-Term 
Volunteering). Projekty MTV/LTV jsou 

realizovány napříč celým světem tam, kde 
je zrovna potřeba.
Více informací o projektech najdete na na-
šich stránkách: http://www.inexsda.cz/
cs/fn//ltv_projects či můžete kontaktovat 
koordinátora projektů (ltv@inexsda.cz). 
Nezapomeňte si u každého projektu vždy 
podrobně přečíst podmínky jeho realizace 
a náklady s ním spojené.

VyjET Do kENI byl 
SpoNTáNNí NápAD, 
říká V roZhoVoru 
DobroVolNICE ANETA

Co tě přivedlo k nápadu vyjet na dlouho-
dobý dobrovolnický projekt?
Teoretický nápad byl opravdu spontánní, 
kdy jsem si plánovala nějakou svou cestu/
dovolenou. A již při skoro zorganizované 
a naplánované cestě jsem se na internetu 
dostala k jedné diskuzi nebo spíše článku, 
který psala právě slečna, která takhle vy-
cestovala. Byla jsem nadšená, na internetu 
jsem pak našla další články a dozvídala 
se pořád víc a víc. Pak už bylo jasné, kam 
zamířím…

Odkud znáš INEX–SDA?
Z různých diskuzí na internetu, přímo 
od bývalých účastnic těchto projektů.
Podle čeho jsi vybírala projekt/zemi?
Věděla jsem, že chci do rozvojové země 
a nějak jsem cítila, že musím zkusit právě 
Afriku, i když ten strach ze všeho tam je 
pořád. Z Afriky mi vyšla hned má první 
volba, a to Keňa, která je vlastně od ma-
lička můj sen. A projekt jsem vybírala 
opravdu dlouho, věděla jsem, že chci 
pracovat s dětmi a být v kontaktu s lidmi. 
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Projektů od INEX–SDA je hodně, měla 
jsem z čeho vybírat.
Jaká jsou (byla) tvá očekávání?
Má očekávání jsou asi hlavně obrovská 
životní zkušenost, kterou už mi opravdu 
nikdo nevezme, a také splnění snu. V bu-
doucnu se chci věnovat vojenské medicíně 
nebo něčemu v tomhle oboru, takže i přes 
obrovský strach z neznáma se neskutečně 
těším.
Co všechno jsi musela před cestou zařídit?
Jako první jsem si začala vyřizovat 
očkování, což je trošku běh na dlouhou 
trať. Pak víza, letenku a pojištění. Jelikož 
se jedná o rozvojovou zemi, čeká mě 
i předodjezdové setkání.
Jak probíhá celý ten proces od rozhod-
nutí vyjet až po samotné vycestování? 
Popiš nám, co všechno je potřeba krok 
za krokem udělat.
Když to shrnu, jde hlavně o získání infor-
mací o všem, i o dané zemi, nikdy to asi 
není jen tak říct si: „Jo, pojedu“. Nejdřív 
jsem si vybrala 5 projektů podle svých 
preferencí, vyplnila přihlášku, zaplatila 

za registraci a již druhý den se mi z INEX–
SDA ozvali, že můj první vybraný projekt 
by měl zájem. Opravdu jsem byla ráda, že 
jsem si vybrala právě INEX–SDA, jelikož 
organizace a komunikace je bezkonku-
renční. Byla jsem nadšená, přes e-mail mi 
bylo všechno vysvětleno. Vyplnila jsem 
nějaké další věci, dostala podrobnější 
informace k projektu. A pak už jsem si jen 
koupila letenky a vyřídila víza. Ještě mě 
čeká vyhotovení pojištění, předodjezdové 
setkání a zhruba za 2 týdny samotná cesta. 

Jsem tak nedočkavá, že skoro nespím.
Nastaly před odjezdem nějaké kompli-
kace (víza, pojištění…)?
S klepáním do dřevěného stolu musím 
říct, že bohudík zatím ne.
Doporučila bys INEX–SDA a naše dob-
rovolnické projekty svým kamarádům?
Ještě jsem nikam nevyjela, ale s organiza-
cí INEX–SDA jsem nesmírně spokojená 
a svoje nadšení budu určitě předávat dál.
Co plánuješ po skončení projektu? Prá-
ci, studium, další dobrovolnický projekt, 
cestování…?
Protože jsem studentkou gymnázia, tak 
určitě studium, ale o prázdninách něco 
vymyslím. Buď zase nějaký dobrovolnický 
projekt, nebo cestu po jihovýchodní Asii.
Máš nějakou radu/doporučení pro lidi, 
kteří o vycestování za dobrovolnictvím 
zatím jen uvažují?
Kdo se bojí, nesmí do lesa, takže prostě 
běžte do toho!

Aneta Pilchovská, 18 let
„Studuju Gymnázium v Bohumíně. Miluju 
cestování, je to něco, co mě neskutečně 
naplňuje a za co vždycky ráda utratím 
nějaké své naspořené peníze z brigád. 
Nebojím se žádné nové věci a jsem nesmírně 
akční, řekla bych, vždycky své okolí dokážu 
překvapit, co zrovna vymyslím, sama jsem 
zvědavá, co řeknou, až se na dva měsíce 
vytratím do Keni…“

GlEN GlobAl EDuCATIoN NETWork of youNG EuropEANS
GLEN je roční cyklus globálního rozvojové-
ho vzdělávání, jehož součástí je tříměsíční 
stáž v neziskové organizaci v zemi globálního 
Jihu. Smyslem programu GLEN je umožnit 
mladým lidem získat vhled do globálního 
rozvojového vzdělávání v kombinaci 
s přímou zkušeností s prací v Africe nebo 
Asii. Po návratu ze stáže pak účastníci přispí-
vají prostřednictvím ponávratových aktivit 
k posilování povědomí české i evropské 
veřejnosti o globálních souvislostech.

Účastníci programu, kteří úspěšně 
absolvují výběrové řízení, se zúčastní dvou 

mezinárodních týdenních seminářů glo-
bálního rozvojového vzdělávání. V rámci 
samotné stáže společně s partnerem či 
partnerkou z jiné evropské země pracují 
na projektu místní organizace. Po návratu 
z projektu účastníci realizují aktivity 
a projekty v oblasti globálního rozvojového 
vzdělávání. Účast v programu je podpoře-
na stipendiem.

Více informací o podmínkách účasti 
v programu GLEN a o konkrétních projek-
tech najdete na www.inexsda.cz a Face-
booku GLEN Czech. Zájemci o účast 

v programu se případně mohou ob-
racet přímo na Veroniku Uhlířovou 
(glen@inexsda.cz), která má koordinaci 
programu GLEN v České republice na 
starosti.

Projekt GLEN byl podpořen prostředky 
České rozvojové agentury a Ministerstva 
zahraničních věcí ČR v rámci Programu 
zahraniční rozvojové spolupráce ČR 
a Česko – Německého fondu budoucnosti. 
Za jejich podporu děkujeme.

Je večer před velkým dnem D. Ulice 
hlavního města Maroka se zahalují 
do tmy, poslední surfaři opouští 
rabatskou pláž a minarety svolávají 
k páté modlitbě… Přetrvává už jen 
troubení aut a hlasité cvrlikání v malé 

kanceláři ve čtvrti Hassan. Místnost 
je nacpaná k prasknutí a prostorem se 
ozývá nespočet otázek: „Chybí nám dva 
videoprojektory, komu dalšímu zavolat? 
Charitě, Unescu?“, „Bolivijci potře-
bují zrcadla pro svůj ateliér, kolik, jak 
velká?“, „Zítra máme další prezentaci 
v rádiu, tentokrát s Malijci, kdo jde?“. 
Zní to jako fáze brzkých příprav, ale to 
je mýlka, vše vypuká za pár hodin…

Již po čtvrté se sešli mladí lidé ze slamů, 
favel a příměstských čtvrtí Bolívie, Brazílie, 
Kolumbie, Mali, Senegalu, Tuniska, Ma-
roka a Francie v Salé, aby debatovali nad 
tématy migrace, genderu, veřejné politiky 
a aby sdíleli zkušenosti profesní, kulturní 

a hlavně životní. Tuhle výživnou a plodnou 
mixáž kultur, debat a prostého knowing 
by experience jsem měla možnost zažít i já 
v rámci stáže programu GLEN a zkušenost 
to byla vskutku „punková“. Příprava 
Fóra pro více než dvě stě účastníků není 
v zemi, kde komunikace s místními 
autoritami připomíná Kafkův zámek, 
žádná pohádka… O to silnější je pocit 
zadostiučinění během samotných diskuzí, 
workshopů a závěrečných evaluací. Skrz 
principy participace, rovného genderového 
zastoupení a interkulturního dialogu 
poskytuje Fórum prostor pro diskuze 
otevřené veřejnosti, během kterých se 
debatuje i nad v Maroku tolik tabuizo-
vanými tématy jako sexuální obtěžování 

puNkoVé 
fóruM, Co 
(NE)ZAžIjEš! 
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Trochu méně známou a přitom nedílnou 
součástí cyklu GLEN jsou dva týdenní 
přípravné semináře, které se konají 
před odjezdem na stáž, a ponávratový 
seminář. Přípravné semináře, tedy 
Multiplyer training seminars, mají za 
úkol uvést nové účastníky programu 
GLEN do problematiky globálního 
vzdělávání a připravit je tak na stáže 
v zemích globálního jihu. Ponávratový 
seminář, tedy Renew, je určený k reflexi 
a sdílení zkušeností ze stáže a podpoře ve 
vykonávání globálně vzdělávacích aktivit.

Z pohledu glena, který se krom stáže 
v Etiopii zúčastnil všech tří seminářů, 

GlENí SEMINářE, 
To jE VýžIVNý MEZINároDNí kokTEjl

nebo panenství. Jde tak na místní poměry 
skutečně o unikátní akci, která na tři dny 
vytváří prostředí svobodného občanského 
a lidského projevu, který ne všichni 
účastníci znají. A ta možnost říct nahlas, co 
si myslíš, zdá se být opravdu energetizující 

– prosakuje atmosférou celé akce a člověk 
pak zapomene na to, že plánovanou večeři 
bude mít opět s hodinovým zpožděním, 
a že ho večer čeká studená sprcha.

Fórum „International Forum for Young 
people of popular districts of the World“ 
(překlad nechám vzhledem k zavádějícímu 

termínu „popular districts“ na vás) se koná 
každé dva roky a jak se zdá, vždy je tzv. 
psané na koleni a právě to mu dává šťávu. 
Komunikace s médii, logistika, příprava 
kulturních aktivit a večerů, to vše je součás-
tí organizace, která má ovšem do poslední 
minuty nejasné kontury a často závisí na 
rozhodnutí některé z komunálních autorit, 
které nejsou příliš nakloněné podobným 
občanským iniciativám. Ale to je nám všem 
jedno, protože za každých okolností Fórum 
prostě BUDE! Stejně jak tomu bylo před 
dvěma lety, kdy se celá akce odehrála v lese. 

Ač je zprostředkovatelem francouzská aso-
ciace Quartiers du Monde, na organizaci 
se podílí sami účastníci, další marocké 
nevládky a dobrovolníci ze Salé, a jsou to 
právě oni, kteří vtiskávají celé akci auten-
tickou podobu, a to především během Fóra. 
Je to pro ně jedinečná příležitost realizovat 
se, tvořit a představit svůj kousek domova 
lidem z různých koutů světa, na to jsou 
hrdí a za to jsou vděční. Já jsem zase vděčná 
za to, že jsem tu radost mohla sdílet s nimi. 
A i kdyby se za dva roky čerti nad Rabatem 
ženili, věřím, že se tahle malá skupinka 
dobrovolníků téhle velké akce nevzdá.

Alžběta Kofránková, 28 let
Pracuje v brněnské neziskovce NESE-
HNUTÍ. Protože ji zajímají témata rozvoje 
a globální propojenosti, pustila se po 
několika dobrovolnických výjezdech 
s INEXem i do programu GLEN. Díky 
stáži v Maroku má pohled na náš globali-
zovaný svět o něco jasnější a na nose brýle 
o něco méně růžové.
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MEET urškA, 
EuropEAN VoluNTEEr IN INEX–SDA
Urška is 25 years old. She comes from 
Ljubljana in Slovenia and studies social 
work. “I´m happy person, active and 
passionate about volleyball. My motto is 
Everything will be alright at the end, if it 
is not alright it is not the end yet.”

How did you hear about the EVS pro-
gram and why did you apply?
It is an interesting story. I mean interest-
ing…(Laugh) Well, during my practice, 
I met a girl who was doing EVS there and 
we became really good friends. Over the 
time, we were hanging out together and 
I was seeing how awesome her life was in 
Ljubljana. I was asking her more and more 
about the EVS program and the more 
I was learning about it the more I knew 
I really wanted to do this. Clearly my 
friend was one of the reason why I applied. 

But besides that, I always wanted to go 
abroad to get more experience.
What was the reaction of your rela-
tives when you told them your plan of 
going to do volunteer ship for one year 
abroad?
They got used to it already. I mean from 
the beginning I was traveling each year, 
I would go somewhere, not for long, 
except my stay in the US where I was 
working for half a year 3 years ago. I was 
doing the “work and travel program”; 
basically, you go there as a student, get 
a student visa to have a summer job and 
then you can travel for another month. 
It was the longest that I was away from 
home. It was really hard from my Mum at 
first; especially when I was 19–20 years 
old but now she is just like “As long as you 
are happy, just go!”.

Why did you choose this EVS project?
If you asked me, let’s say a year and half 
ago, or maybe two or three years ago 
what I wanted to do with my life I would 
have said:“I cannot specifically tell you, 
all I know is that I want to do something 
connected to sport, something connected 
to children and something connected to 
organization”. When I was looking at the 
different EVS projects, I already knew 
that you could really find awesome pro-
jects, I found out about this one and it was 
exactly what I wanted to do so there were 
like no doubts to go for it.
Why Czech Republic?
First, I was looking for projects in 
Germany and Denmark. I wanted to up-
grade my German that I studied in High 
school but I forgot everything. I knew 
that If I would have gone to Germany, 

můžu říct, že tato část celého cyklu není 
o nic méně zajímavá než stáž samotná. 
Učení zde probíhá tak trochu jinak. 
Semináře mají charakter neformálního 
vzdělávání, takže se kromě frontálních 

projekcí spíše sdílí, reflektuje a diskutuje. 
Program je opravdu nabitý. Tvoří jej bloky 
workshopů, které se zaměřují na široké 
spektrum globálních témat, jako jsou 
například mocenské struktury, kolonizace, 
dekolonizace, rasismus, feminismus, 
sexismus, ekologické či ekonomické 
globální souvislosti a další. Co je však na 
GLENu zajímavé, je způsob, jakým jsou 
zde i takováto těžká témata diskutována. 
Tedy podnětně, interaktivně, a pokud 
to je jen trochu možné, tak i s humorem. 
Je to dáno hlavně lidmi, kteří semináře 
organizují, a také lidmi, kteří se jich jako 
čerství gleníci účastní. Semináře se totiž 
konají společně pro všechny účastníky 
programu GLEN. To znamená, že se na ně 
sjede na 70 účastníků ze všech jedenácti 
partnerských zemí Evropy. Lidé, kteří se 
do GLENu hlásí, jsou podle mého názoru 
tak trošku „jiní“. Jiní ale v tom nejlepším 
smyslu slova. Sejdou se zde lidé, kteří 
jsou velmi kreativní, aktivní, odvážní 
a hlavně otevření. Je zajímavé porovnávat, 
jak určitá témata vidí různí účastníci 
z různých partnerských zemí. Umožňuje 
to zaujímat naprosto odlišné perspektivy, 
podívat se na svět z úplně jiného pohledu. 
Přitom se v této společnosti můžete cítit 
sami sebou, chápáni, přijati. Vznikají 
hodnotná přátelství. Celková atmosféra 
by se dala vystihnout hesly „nic není 
špatně“ nebo „milujeme chyby“. Je to 
prostředí, ve kterém nemáte strach zeptat 
se na triviální věc, přiznat, že jste v tématu 

ztraceni. Ve volných blocích si pro 
odlehčení účastníci tvoří vlastní program. 
Někdo prezentuje projekt, na kterém 
pracuje, někdo třeba sdílí knížku, kterou 
zrovna čte, jiný organizuje workshop 
výroby šperků z odpadků či nenásilné 
komunikace, nebo dává lekci lukostřelby. 
Zkrátka semináře jsou pestrou mozaikou 
učení globálních souvislostí, originálních 
lidí, jejich osobností a zájmů. Mým 
jediným problémem na všech seminářích 
byl nedostatek spánku, protože se každý 
den, každou denní hodinu a minutu děje 
něco, co by bylo opravdu škoda zaspat. 
GLEN je jednoduše svět, kde do sebe 
mnoho světů zapadá.

Na Renew, tedy ponávratovém semi-
náři, který se koná po stáži a přibližně tři 
čtvrtě roku po druhém přípravném se-
mináři, je nejzajímavější se opět se všemi 
setkat a vidět, jak je jejich stáže v Africe, 
Asii, Jižní Americe a jiných zemích glo-
bálního jihu změnili a obohatili. Potkáte 
se s lidmi, kteří vaší zkušenosti rozumí. 
Opět se sdílí, reflektuje a díky různým 
pohledům na podobné zkušenosti se 
dál učíte. Po absolvování celého cyklu je 
možné podílet se na přípravě seminářů 
pro novou generaci glenů. Tím je možné 
se do programu zapojit a v podstatě z něj 
už nikdy nevypadnout.

Radim Živocký, 30 let
Nyní ve fázi hledání nové práce. Má rád 
outdoorové sporty, slunce, cestování, děti 
a společnost inspirativních lidí. Jeho stáž 
v Etiopii mu dala schopnost rozlišovat 
mezi podstatnými a nepodstatnými věcmi 
v životě a znova si uvědomit jeho hodnoty.
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I would have quickly reminded myself 
of the language. I actually find couple 
of projects but they were not as interest-
ing as this one so I would only have gone 
there for the language. And concerning 
Denmark it was mainly because of their 
very good social system. Then, my friend, 
who spent her Erasmus in Prague and 
that I got to visit twice, was like “Come 
on, check if there is anything in Prague, 
it is a really a cool city and it is cheap and 
you will enjoy yourself here” So I started 
to look for projects in Prague and here 
I am. Even though I was first accepted 
in another project. I’ve been looking for 
projects for 3 or 4 month and since I am 
really into volley ball, I found one in a vol-
ley club in France. So I just sent an email 
there to know if they would accept some 
volunteers, they replied quickly “yes but 
we need someone who has at least 3 or 4 
years’ experience in volleyball” so I wrote 
back that I was playing volleyball since 
I was a kid. Right away they told me I was 
accepted. And I thought “shit”, This is 
not good. You are not supposed to be 
accepted like this. If this project was good 
they would not accept me without any 
CV or anything. I made some research 
on the city and I didn’t find anything 
about it since it was really really small. 
I just found a blog of a foreigner who 
was staying there as a substitute teacher 
I think and the title of her blog was: “how 
to learn to live alone”. I didn’t want to be 

by myself, I wanted to be surrounded by 
people so I decided to decline.
What are your tasks as an EVS within 
the NGO?
I am working on a project called “Football 
for development” and what we are doing 
is that we are collaborating with a Kenyan 
organization called MYSA and we are 
organizing football tournaments basically 
to work with children in Youth centres. 
Through this sport we are trying to pass 
various kind of messages and since we play 
fair football which is different from the 
one on TV, we teach children, not just fair 
play on the pitch but also in real life and 
we cover different topics such as drugs, 
alcohol abuse or just team work. The rea-
son why we are working with this Kenyan 
organization is because they are doing 
this in Kenya. They bring kids from the 
streets, they play football with them, give 
them education; in other words, they are 
saving their lives. It is a different situation 
over there but here we are trying to break 
stereotypes, racism, promote gender 
equality and all these things. We have 
a campaign that actually ended last week. 
We go around Czech Republic, organize 
workshops, tournaments’ day… we are an 
international group constitute of let’s say 
8–9 Czech and 7 Kenyan people coming 
from… Kenya! (Laugh) and I.

The campaign lasts for 34 days and 
I was part of it. Now that the project 
is done I will do something else at 

EVropSká 
DobroVolNá SlužbA

Evropská dobrovolná služba (EDS) je 
příležitostí vyrazit na 2–12 měsíců do 
zahraničí a pracovat jako dobrovolník 
v neziskové nebo státem zřizované 
organizaci. Můžeš se zapojit, pokud je ti 
17–30 let, máš trvalé bydliště v ČR nebo 
v partnerské zemi (země EU, Norsko, 
Island, země jihovýchodní Evropy) 
a zajímají tě oblasti jako ochrana životního 
prostředí, práce s mládeží, sociální inte-
grace, umění, kultura a kulturní dědictví, 
volnočasové aktivity, sport a mnohé další. 
Evropská dobrovolná služba je financo-
vána z grantového programu EU Mládež 
v akci – Erasmus+.

Aktuální nabídku volných projektů 
a informace o tom, jak se přihlásit, najdete 
na: www.inexsda.cz nebo Facebooku 
– EVS – Volné projekty pro české 
dobrovolníky.

Pokud se chcete dozvědět víc, pište 
Davidovi na evs@inexsda.cz.
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INEX–SDA but I don’t know what yet 
because I have to discuss it with the direc-
tor but they have something prepared for 
me in GLEN, one of their project. Also, 
when you are doing an EVS, during the 
second part of your stay, you are supposed 
to work on the implementation of your 
own project. Adela (the other EVS at 
INEX–SDA) and I, are going to do this 
project together; We already came up 
with something but I am not sure if I am 
satisfied with the idea so let’s leave this 
subject for the moment.
Did you know something about this type 
of work before?
I did social work, being all the times with 
children so, from this point of view, what 
we are doing here makes big sense to me 
because I was doing similar things. But 
the organization part no and that’s the 
thing I really like because I didn’t have 
a chance before to see how the organiza-
tion is working. In theory, let’s say we 
were a little bit educated about how to 
apply for the project and stuff like that but 
here I am getting a bigger picture of how 
is it working.
How is it to work at INEX–SDA?
The atmosphere is very nice. Everybody 
is very accepting and friendly. Even if 
everybody is Czech except Adela and I, 
whenever we would join the others, even 
if it is not formal, they would switch to 
English; also all meetings are held in 
English If we are present. It is really great. 
Plus, I felt part of the team from the very 
beginning.
How does a basic week in your EVS life 
looks like?
Well… Work, beer, volleyball and visiting 
other EVS around Czech Republic. It is 
hard to say basic week for me, though 

because since May, it has been crazy. 
Before the campaign we were doing the 
Spring tour with a Kenyan intern, named 
Meg, that came at the end of April so we 
went together around Czech Republic so 
let’s say that I didn’t have a basic week for 
like 3 months.
What do you think of your budget allo-
cation? Is it enough to live in Prague?
Besides the pocket money from EVS, I am 
using my own money as well but that’s be-
cause I am very bad at accounting and 
also I don’t know how to cook. (Laugh) 
Sometimes It is good but not always. 
When I have been cooking for 2 days in 
a row, I don’t want to do it anymore so I go 
eat outside. That’s my problem. But for 
my roommate, the budget is enough for 
example. Maybe because she knows how 
to cook…
What were you afraid of before coming 
here?
I was afraid of knowing who would be the 
second EVS with me because it is really 
important to get along since we would 
be working and living together. I heard 
so many stories about people not getting 
along with their flatmates… that was my 
biggest fear. I got in contact with Adela in 
December, before the start of our EVS, we 
started to chat and we really hit it off so 
I was happy and relieved.
What is your best memory so far?
That is the hardest question! I don’t 
know… I would say my EVS on arrival 
training.When you are an EVS you have 
two trainings, that one and a second one 
during mid term where the point is to get 
together with other EVS across Czech 
Republic and over there you are working 
a lot on yourself. You try to find the mean-
ing of your EVS, what you want to take out 

from it, it is really about self-development. 
I would say that those 5 days were the best 
because we were all together and since 
the very beginning we were like a family. 
In total we were 19 people and only 5 of us 
are in Prague.
What were the biggest challenges you 
faced?
I would say specifically, regarding my 
project, the cultural exchange we had 
with the Kenyans. It was a huge cultural 
shock for me because their culture is 
totally different from mine and there are 
a lot of things that I understood in a total 
different way. That was a big challenge 
for me to try to see it from a different 
angle. Also during this campaign, where 
we lived all together, enjoying ourselves, 
it was hard to distinguish among the 
fun that I was here on duty. I just felt 
so comfortable that sometimes I was 
forgetting that I actually had things to 
do. So keeping the line between enjoying 
and being aware that I was working here. 
It was really hard. I would also say that it 
was very challenging to get into a group 
of Czech but over the time, I started 
meeting new people and nice group of 
Czech and then, I realized that once you 
have found a common point then they 
accept you. However, cooking stays my 
biggest challenge!
Are you looking forward to go back 
home? (Urška will return home in Febru-
ary 2017)
Every now and then I get a little bit home-
sick but not because I don’t enjoy here but 
just because I would like to transport my-
self for 2 days back home and come back 
immediately. However, I think that after 
EVS I want to stay here or somewhere else. 
I want to continue my journey abroad.
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rAkouSy ANEb jAk MI poMohlA EVS
Když jsem se rozhodovala, kde chci 
zažít svou EVS, Rakousko pro mě byla 
jasná volba! Protože Rakousko, to není 
pouze bývalá monarchie, vídeňská káva 
a Mozartovy koule, ale také dech beroucí 
hory (při některých výšlapech přímo 
doslova), které si mě pro svou majestát-
nost naprosto získaly, a vstřícní lidé.

Jak to vlastně začalo?
Po zodpovězení si otázky, kde bych 
chtěla strávit rok svého života, jsem 
na stránkách INEXu objevila projekt 
zaměřený na práci s postiženými dětmi. 
Pro přijetí na projekt bylo klíčové kromě 
vyplnění přihlášky zejména napsání 
motivačního dopisu. Napsat kvalitní 
motivační dopis vyžaduje určité úsilí, ale 

za rok plný zážitků těch pár hodin práce 
rozhodně stojí!
Tak jsem tady! A co dál?
Školka se nacházela v rakouské vesničce 
St. Isidor, poblíž města Leonding, která 
byla navzdory své velikosti naprosto 
uzpůsobena životu osob se specifickými 
potřebami. Kromě školky se zde nachá-
zelo také chráněné bydlení, kostel či zde 
byly poskytovány nejrůznější druhy tera-
pií. Jako EVS dobrovolníci jsme pracovali 
od pondělí do čtvrtka a pátek jsme měli 
volný. Práce s lidmi, které jejich zaměst-
nání baví, nejen že baví dvojnásobně, ale 
zároveň dokáže člověka nabít energií, 
když zrovna sluneční energie přestává 
být k dispozici… a o jaderné v Rakousku 
nemůže být řeč :-)

A čas poznávat Rakousko bude?
Po práci se vždy naskytla možnost vydat se 
objevovat krásy rakouské přírody a zdolávat 
ty okouzlující hory, a to i přesto, že finanční 
možnosti dobrovolníků jsou vždy do určité 
míry limitovány. Říkáte si, jak by člověk 
mohl poznávat místní kulturu, aniž by ovlá-
dal jazyk? Další velkou výhodou EVS je po-
skytnutí jazykového kurzu, který byl v mém 
případě hrazen hostitelskou organizací.
Ohlédnutí zpět
Kromě mého prvotního cíle, kterým bylo 
poznávání Rakouska, mi EVS umožnila 
také poznat sama sebe. Má roční dobrovol-
nická zkušenost mi pomohla uvědomit si, 
že práce s postiženými lidmi mě naplňuje 
a je to směr, kterým se chci po svém návra-
tu rozhodně vydat.

Než jsem se vydala na svou cestu 
dobrovolníka, honila se mi v hlavě spousta 
otazníků, ale neustále tam mělo své čestné 
místo úsloví „Kdo nic nečeká, nemůže být 
zklamán“… Možná i díky tomu hodnotím 
svůj pobyt v Rakousku jako naprosto 
pozitivní zkušenost, která mi pomohla 
pracovat nejen s postiženými lidmi, ale 
také sama se sebou, díky čemuž se můžu 
dál rozvíjet…

Martina Lučaniková, 27 let
Má ráda procházky se svým čtyřnohým 
kamarádem Edou, knížky od Roberta 
Fulghuma a k tomu něco sladkého 
a přítomnost lidí, se kterými se cítí 
uvolněně a se kterými má vždycky důvod 
k smíchu. „Před EVS jsem pracovala 
jako asistentka v Praze. Ale práce, jejíž 
hlavní náplní byly jen papíry, mě nečinila 
šťastnou a po nějaké době jsem pochopila, 
že už nechci dál marnit svůj čas něčím, 
co pro mě postrádalo hlubší smysl.” Tak 
odjela do Rakouska…

What is your favourite sentence in 
Czech since you are learning the lan-
guage through EVS program?
My Czech level is not good. I can under-
stand more and more, of course, because 
it is a Slavic language and compare to 
Slovenian a lot of words are the same. But 
I am not practicing my speaking. I have 
Czech lessons but since May I didn’t 
have any because I was away because of 
the campaign. And to be honest, I was 
not always paying close attention to my 
lessons… My favourite sentence… Well, 

I don’t know. I don’t want to say some-
thing like “Dam si pivo prosim” because it 
is just too easy…
What tips would you give to future EVS?
When you apply for EVS, it is all about 
your motivation. Give the best of you. 
When the organization has accepted you 
then you can take so many initiatives and 
if your ideas are good then they will let you 
do it. So really take all the opportunities 
that you find on EVS and do it for one year. 
Don’t go for half a year!
If I should go tomorrow for an EVS, 

what would you suggest me to take in my 
suitcase?
Definitely some food that is typical from 
your country and some typical alcoholic 
drinks and come prepared to represent 
your country very well because each time 
you meet someone they always ask tones 
of questions. Sometimes I don’t have 
the answers so I have to google it. And 
camera! Take a lot of pictures! And bring 
your memory!
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roZhoVor: 
„DobroVolNICTVí MI ZVyšujE SEbEVĚDoMí“

Hance je 30 let a živí se psaním 
grantů. I ve volném čase ráda vymýšlí 
a organizuje nejrůznější projekty, proto 
je aktivní členkou našeho Dobrovol-
nického klubu. Ráda plave, věnuje se 
zvířátům nebo poslouchá muziku.

Jaká byla tvoje první zkušenost s INE-
Xem? Kdy to bylo a co jsi s námi zažila?
V létě 2012 jsem vyjela hned na dva work-
campy, do italské Novary a francouzského 
Souvigny. A hned na konci toho léta jsem 
věděla, že chci někam jet i na delší dobu 
a samozřejmě přes INEX–SDA.
Jakými aktivitami jsi vlastně s INEXem 
prošla?
Prošla jsem dvěma worckampy, Evrop-
skou dobrovolnou službou a dalšími 
školeními pro lektory a campleadry. 
Vedla jsem také workcamp a poté mě 

INEX–SDA vyslala na školení pracovníků 
s mládeží do Slovinska. Následně jsem se 
zapojila do Dobrovolnického klubu, kde 
spolupracuji se skupinkou CampAway! 
a v rámci jejich aktivit jsem měla již tři 
přednášky pro středoškoláky o mých EDS 
zkušenostech.
Co tě přivedlo k Dobrovolnickému 
klubu (DoK)? Do jakých projektů ses 
zapojila a v jakých se angažuješ teď?
Do DoKu mě prvotně přivedla touha 
spolupracovat s INEX–SDA na společném 
projektu, který byl propojený s místem, 
kde jsem byla na EDS (Stichting buitenge-
biet Drogeham). Po ukončení s holandskou 
stranou jsem se začala aktivně zapojovat ve 
skupince CampAway! a zúčastnila jsem se 
také několika Debat v Kampusu.
Když se ohlédneš za svojí dobrovolnic-
kou cestou, co všechno ses díky dob-

rovolnictví naučila? Co sis uvědomila? 
A v čem vlastně dobrovolnictví pomohlo 
tobě osobně?
Těch věcí je hrozně moc. Pomohlo mi to 
v jak profesní, tak osobní rovině. V pro-
fesní rovině jsem si díky dobrovolnickým 
zkušenostem uvědomila, kam chci v ži-
votě směřovat. Dobrovolnické zkušenosti 
jsou to, co mě nejvíc inspiruje, motivuje 
a posouvá. V osobní rovině jsem díky dob-
rovolnictví získala spoustu dobrých přátel, 
ale hlavně krůček po krůčku získávám 
větší sebevědomí.
Jaká byla tvoje první zkušenost v roli 
lektora ve workshopu Dobrovolnické 
akademie? Jaký workshop jsi vlatně 
vedla? Chceš ve vedení workshopů 
a školení pokračovat?
Vedla jsem workshop o týmové komunika-
ci s využítím divadla Fórum. Za men-

Co To jE DobroVolNICký klub – Dok

Dobrovolnický Klub INEX–SDA 
DoK je platforma pro nové pojetí 
dobrovolnictví. Na rozdíl od mezi-
národních dobrovolnických aktivit, 
které INEX–SDA zprostředkovává, se 
jedná spíše o lokální angažmá, jehož 
dobrodružnost tkví v něčem jiném než 
v poznávání nových neznámých krajin.

A v čem že tedy? Dobrovolnický Klub je 
místem, kde získáte možnost realizovat 
své vlastní nápady. V DoKu nejste 
pouhou součástí týmu pracujícího 
na společném díle, ale rovnou tvůrci 
obsahu, kteří mohou rozhodnout o všem 
počínaje tématem projektu a konče 
detaily jeho provedení. Za projekt 
nesete plnou zodpovědnost, ale také 
sklízíte plody jeho úspěchu. Ve skupině 
pracující na projektu můžete přijmout 
jakoukoli roli, jedno však mají všechny 
společné – projekt je vaším dílem a žádná 

vnější autorita vám do něj nemůže mluvit. 
INEX–SDA vám poskytne zázemí 
a pomoc, jste to ale nakonec vždy vy, kdo 
projekt táhne. Činnost v Dobrovolnic-
kém Klubu není jen o pomoci druhým, 

ale v první řadě o zdokonalování sebe 
sama, získávání nových zkušeností 
a osobním růstu. Od založení na jaře 
2011 Dobrovolnický klub úspěšně 
dokončil 17 dobrovolnických projektů. 
Kolik se jich přidá letos?

Dobrovolnický klub INEX SDA (Dok) 
aneb připoj se!
Zajímá tě dobrovolnictví? Chceš být 
v kontaktu s podobně naladěnými lidmi 
a rozvíjet své dovednosti? Líbilo by se 
ti realizovat nápad na vlastní aktivitu 
s podporou zkušené organizace?

Pokud si alespoň na jednu z otázek 
odpovídáš „ANO!“, je zakotvení v DoKu 
tou správnou volbou.

Na sezonu 2016/17 připravuje Dok 
rozličné akce:
•	 Debaty – pravidelné, na zajímavá 

témata
•	 Vzdělávání – seberozvojové semináře 

a Dobrovolnická Akademie
•	 Setkávání projektových skupin a víken-

dová setkání dobrovolníků
•	…a mnoho dalšího. Mimoto plánujeme 

průběžně rozjíždět nové projektové 
skupinky DoKu. O aktuálně fungujících 
skupinách se můžete dočíst v rozhovo-
rech na následujících stranách.

jak se do Doku zapojit? 
je to jednoduché!
•	 Připoj se k nám na Facebooku 

www.facebook.com/dobrovolnickyklub 
a sleduj novinky či pozvánky na akce 
DoKu.

•	 Přihlas se k odebírání našeho měsíční-
ho newsletteru!

•	 Napiš koordinátorce na dobrovolnic-
kyklub@inexsda.cz, máš-li rovnou 
nějaký nápad nebo potřebuješ nasměro-
vat – ráda poradí.

V roce 2016 jsme s DoKem rozjeli několik 
nových skupin, dobrovolníci udělali velký 
kus práce. Skupinka SUStainability 
MAKers připravila výstavu s tematikou 
odpovědnosti na pražské Náplavce. To 
si piš! – uskupení Bezejmenná generace 
uskutečnila projekt tvůrčích dílen a osvěty 
v oblastitvůrčího psaní. To a mnohem více 
se událo díky dobrovolníkům Doku!



strana 26 – zpravodaj neziskové organizace INEX–SDA INEX–SDA zpravodaj neziskové organizace – strana 27strana 26 – zpravodaj neziskové organizace INEX–SDA

ZlEpšI SE S IM-proVE!
Přinášíme ti novou appku, která si 
klade za cíl ti pomoct s rozvojem tvých 
dovedností, motivovat tě k získávání 
nových zkušeností a především 
prezentovat tebou osvojené schopnosti 
tvému okolí i veřejnosti.

Ohodnotit sebe sama bývá zpravidla 
velmi náročné. Jednak v nás většinou 
převládá skromnost, která naše úspěchy 
marginalizuje, jednak různým věcem 
nepřikládáme takovou hodnotu, jakou 
bychom měli, a ani si tak neuvědomujeme, 
že jsme něco dokázali a posunuli se ve 
svém osobním rozvoji zase o kousek dál.

Právě s tímto problémem se pomáhá-
vypořádat aplikace IM-PROVE (improve.
inexsda.cz), která umožňuje převést reál-
nou zkušenost dobrovolníka, ať už z work-
campu, semináře nebo jiné aktivity, na soft 
skills, a tak přesnými termíny pojmenovat 
zkušenost, kterou si dobrovolník ze své 
aktivity odnesl. Aplikace tedy zaznamená-
vá dobrovolnické zkušenosti, na jejichž zá-
kladě vyhodnocuje nově nabyté dovednosti 
dobrovolníka. Dokáže také dobrovolníkovi 
poradit, na jaké aktivity se dále zaměřovat, 
aby se zlepšil tam, kde potřebuje. Mimo 
to i doporučí, kde nejlépe své nově nabyté 

znalosti dobrovolník zúročí. Skrze zazna-
menané zkušenosti je aplikace schopna 
rozeznat kvalifikaci dobrovolníka, a tak mu 
doporučit možné uplatnění jak v dalších 
sférách dobrovolnictví, tak ve firmách.

jak to funguje
Do aplikace se můžeš zaregistrovat 
jednoduše a zdarma na adrese improve.
inexsda.cz. Stačí jen zadat email a zvolené 
heslo. Pak už jen zadáváš své zkušenosti, 
konkrétní situace, které jsi zažil či zažila, 
na jejichž základě aplikace vyhodnotí tvé 
nové kompetence, zahrnující tvé znalosti, 
dovednosti a postoje. Tyto kompetence 
jsou rozděleny do 14 kategorií. Jak jimi 
disponuješ ti aplikace ukazuje v přehled-
ném seznamu. Právě zde zjistíš, co už 
umíš a co by ještě šlo vylepšit.

Situace, kterými sis prošel/prošla, ap-
likace ukládá, takže si jimi můžeš zpětně 
procházet jako v deníčku. Je to dobrá 
sebereflexe toho, co všechno sis prožil/aa 
co jsi dokázal/a.

Asi úplně nejlepší na IM-PROVE ale 
je, že ti poradí, jak dosáhnout svého 
cíle. Stačí jen zadat, čemu by ses chtěl 
v budoucnu věnovat, ať už se jedná o práci 
trenéra, manažera nebo organizátora, 

a aplikace ti poradí, jaké kompetence by 
sis měl/a osvojit, aby ses svému cíli co 
nejvíce přiblížil/a. Navíc ti k tomu také 
poradí, jak tyto kompetence získat, takže 
splnění tvého snu už nic nebrání!

pomáháš ostatním a tím i sobě
Aplikace slouží jako skvělá sebereflexe-

pro všechny, kteří občas k sobě stěží hle-
dají důvěru. Tím, že ti ukáže, co vše jsi již 
dokázal, na co všechno máš a co všechno 
už umíš, určitě pomůže i tvému sebevědo-
mí a nabudí tě k dalšímu zdokonalování se.

Tvůj profil můžeš veřejně prezentovat 
v životopise nebo na LinkedIn, aplikace tak 
slouží jako transparentní důkaz potencio-
nálnímu zaměstnavateli, že na sobě pracu-
ješ a snažíš se stále učit a posouvat dál.

Tento nástroj vznikl v rámci projektu „ZDoKonal 
se!“ realizovaného INEX–SDA ve spolupráci se 
slovinskou organizací Závod Voluntariat s podporou 
grantu programu Evropské komise Erasmus+.

   Aplikace je volně ke stažení: 
                http://improve.inexsda.cz/

toring v rámci příprav workshopu bych 
chtěla poděkovat Ireně Pajerové, která mě 
podporovala a vedla. Účastníci vypadali 
spokojeně. A i já, přes počáteční nervo-
zitu, jsem byla spokojená. Od září budu 
spolupracovat s Dobrovolnickou akademií 
jako spoluorganizátorka workshopů. 
Zatím neplánuji vést další workshop, ale 
až příjde téma, o kterém budu vědět, že ho 
můžu kvalitně odvést, určitě se pustím do 
dalšího.
Jaké jsou tvoje vize do budoucna? Je ně-
jaký sen, ke kterému směřuješ? A jakých 
aktivit s INEXem se chceš dál účastnit?
Momentálně žiju možností založit vlastní 
neziskovou organizaci. Všechno je zatím 
v přípravné fázi a momentálně vybírám 
vhodné nápady na projekty podpořitel-
né programem Erasmus+ a v případě 
schválení k následné realizaci a organizaci. 
Na podzim budu s INEX–SDA spolu-
organizovat Dobrovolnickou akademii. 
Možná také nastal čas na to, vyjet na další 
workcamp jako účastnice :-).
Co bys vzkázala lidem, kteří mají projek-
tový nápad, ale obávají se začít?
Abyste se nebáli a šli do toho. Já se řídím 
heslem: „Pokud se nezeptáte, budete mít 
pořád ne.“ To znamená, že, když si budete 

říkat, že to nebude možné, tak to možné 
nebude. Je to jen v hlavě. Když se zeptáte, 
budete hledat informace a budete aktivní, 
tak uvést nápad v realitu už je na dosah!
Proč bys doporučila zapojení do DoKu 
tvým kamarádům?

Protože kromě získání nových přátel se 
můžou něco naučit nebo si něco vyzkoušet 
jinak, než v běžném českém vzdělávacím 
systému.
Děkujeme za rozhovor!
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Gól: 1:0 pro lEpší SVĚT
Organizací, které úspěšně využívají 
sportu k řešení různých sociálních 
problémů, je po světě celá řada. 
V České republice před 11 lety ale 
taková chyběla. A tak vznikl v rámci 
INEX–SDA projekt Fotbal pro rozvoj. 
V rozhovoru povídá PR koordinátorka 
Katka Mlynářová o tom, jak se dá 
z fotbalových utkání vykřesat respekt, 
spolupráce a tolerance. A jde to 
i bez rozhodčích a psaných pravidel!

Koho vůbec napadlo spojit rozvoj 
s fotbalem?
Nápad se zrodil před 11 lety v hlavě Robi-
na Ujfalušiho (bratrance reprezentanta 
ČR Tomáše Ujfalušiho a poté i ředitele 
INEX–SDA), který se v rámci programu 
GLEN přihlásil na dobrovolnickou stáž do 
Keni, kde se osobně setkal s fungováním 
organizace MYSA (Mathare Youth Sport 
Association). Ta působí přímo v srdci 

jednoho z největších slumů na světě a za 
svou činnost byla dokonce dvakrát nomi-
ninována na Nobelovu cenu míru. Pomocí 
fotbalu, zdravotní prevence a dalších ko-
munitních aktivit zde dávají pouličním dě-
tem šanci na lepší život. Tato organizace 
ho zaujala natolik, že se rozhodl vytvořit 
v Čechách podobný projekt. Ostatně orga-
nizací, které úspěšně využívají sportu pro 
řešení různých sociálních problémů, je 
celá řada, a v ČR podobná věc chyběla.
V čem vlastně Fotbal pro rozvoj spočívá?
Využíváme toho potenciálu, že sport má je-
dinečnou schopnost sdružovat lidi i skupiny 
lidí, které by si v běžném životě nemusely 
porozumět. Zároveň je to dobrý nástroj 
k rozvíjení se zábavnou formou – skrze 
emoce a zkušenosti. V současnosti působí-
me v několika regionech ČR, kde se setká-
váme především s mládeží, která z různých 
důvodů stojí na prahu sociálního vyloučení. 
Skrze společné aktivity usilujeme o rozvoj 
sociálních hodnot jako je týmová spolu-
práce, vzájemný respekt a porozumění, 
umění vést diskuzi či zodpovědnost za práci 
v týmu. To nám umožňuje speciální koncept 
Fotbalu3, který je založený na principu fair 
play, hraje se bez rozhodčích a zároveň si 
v něm hráči uzpůsobují pravidla sami. Učí 
se tak vzájemně komunikovat, řešit případ-
né konflikty a po odehrání zápasu debatují 
o hře a přidělují si body za fair play.

foTbAl pro roZVoj
Již jedenáctou fotbalovou sezonou 
probíhal projekt Fotbal pro rozvoj, 
který realizuje INEX–SDA ve spolupráci 
s keňskou organizací Mathare Youth 
Sport Association (MYSA). Fotbal pro 
rozvoj se snaží prostřednictvím fotbalu 
sblížit mladé lidi z různých sociálních 
skupin a šířit tak myšlenky fair play, 
respektu a tolerance nejen na hřišti, ale 
i v běžném živote. Projekt poukazuje na 
širší potenciál fotbalu a jeho využití při 
řešení různých společenských témat a je 
dlouhodobě realizován díky prostředkům 
České rozvojové agentury v rámci Progra-
mu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
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Jaká je role neziskových organizací, 
spolupracujete s nimi?
Klíčovou roli pro nás má partnerství 
s regionálními neziskovými organizacemi 
typu mládežnických center, nízkopra-
hových klubů či dětských domovů. Děti 
a mládež, která jejich služby využívá, jsou 
hlavní cílovou skupinou i pro náš projekt. 
Tyto partnerské organizace nám také 
pro naše regionální aktivity poskytují 
logistické zázemí.
Působíte nejen v Praze, ale taky v regio-
nech. Co jim nabízíte?
Díky zmíněné spolupráci s neziskovými or-

ganizacemi působíme v mnoha regionech 
České republiky. Těm nabízíme atraktivní 
způsob práce s cílovou skupinou, který je 
úspěšně otestovaný mnoha iniciativami 
z různých koutů světa. Zároveň nezapomí-
náme na širší veřejnost, které netradičním 
způsobem otevíráme prostor pro setkávání 
a komunikaci palčivých témat dnešního 
světa. Každé léto nás čeká vyvrcholení 
našich aktivit v podobě měsíční putovní 
kampaně – navštěvujeme jak města, tak 
menší vesnice. Akce má dle prostředí vždy 
trochu jiný charakter. Pokaždé však pro-
bíhají fotbalové turnaje v duchu fair play, 
které se snažíme vždy doplnit o nějaký 
kulturní program. Například v Ostravě 
jsme ale již součástí jiné velké kulturní 
události, a to Festivalu v ulicích, kde jsme 
naše letní putování již druhý rok po sobě 
uzavírali. Účastníme se však i meziná-
rodních setkání, kde se setkávají podobné 
organizace – letos jsme například byli sou-
částí největšího mezinárodního streetfoot-
ballového festivalu ve francouzském Lyonu 
či se zúčastnili semináře ve Švédsku.

Kdo a jak se může zapojit?
Možností je více, například možnost 
převzít iniciativu a ve spolupráci s jinou 
neziskovou organizací zajistit návštěvu 
a fungování projektu na nových místech. 
Moc rádi bychom se rozšířili do všech 
regionů České republiky. Každoročně 
také hledáme mladé lidi, kteří by se stali 
tzv. ambasadory projektu, již společně 
s mladými keňskými dobrovolníky z or-
ganizace MYSA vyrážejí na měsíční tour 
po celé ČR.
Co práce na takovém projektu obnáší?
Doposud náš projekt vrcholil v rámci již 
zmiňované měsíční tour po regionech 

v období června a července, kdy jsme 
společně s týmem českých dobrovolní-
ků a stážistů z partnerské organizace 
MYSA v Keni putovali po České republice, 
pořádali fair play fotbalové turnaje 
a workshopy a šířili myšlenky projektu. 
V průběhu roku se pak pravidelně setká-
váme s našimi partnerskými neziskovými 
organizacemi na plánovacích setkáních 
nebo seminářích a workshopech o tom, 
jak konceptu Fotbalu3 využívat v jejich 
každodenní praxi.
Projekt běží již jedenáctým rokem 

– na co jste za tu dobu nejvíc pyšní? 
Sledujete, jaký dopad Fotbal pro 
rozvoj má?
Těší nás zejména spokojenost a pozitivní 
feedback ze strany neziskových organi-
zací v tom, že to, co děláme, má opravdu 
smysl a koncept férového fotbalu jako 
nástroje prevence a rozvoje sociálních 
hodnot opravdu funguje. Zároveň nás 
velmi potěšilo, že máme ohlasy i ve světě. 
Letos byla naše činnost doceněna tím, 
že jsme se oficiálně stali členy mezinárod-
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Fotbal pro rozvoj má za sebou již 
desetiletou historii vydařených výměn 
mezi českou a keňskou mládeží a ne-
spočet osobních příběhů s celoživotní-
mi dopady na jejich účastníky. Přesto 
bylo na čase posunout myšlenku 
fotbalu jako nástroje pro rozvoj dál 
a poukázat na to, že nemusí jít jen 
o kampaň, která se koná jedenkrát 
v roce v několika regionech České 
republiky. 

Fotbal jako takový je přeci nejpopulár-
nějším sportem na světě, který spojuje 
lidi po celém světě. Evokuje v lidech 
mnoho silných emocí a přidáme-li 
k němu myšlenku rozvoje, nejde 
na něj nahlížet pouze jako na jeden 
z obyčejných projektů. Fotbal pro rozvoj 
v sobě skrývá víc – je vizí a přesvědče-
ním. Může být nástrojem sociálních 
pracovníků pro přenášení důležitých 
myšlenek mládeži skrze jednoduchou 
a populární hru.

Co přINESl rok 2016? 
šVýCArSko-čESkou SpolupráCI A MNohé DAlší!

ní sítě Streetfootballworld – platformy 
sdružující organizace z celého světa, které 
jsou postavené na myšlence využívat fot-
bal jako nástroj pro vzdělávání a rozvoj.
Co nového chystáte na příští rok?
Od příštího roku plánujeme rozšířit naší 
spolupráci s partnerskými neziskovými 
organizacemi a společně rozjet celoroční 
streetfotbalovou fair play ligu. Vítězové 
jednotlivých regionů poputují do celore-
publikové soutěže a jeho vítězové pak na 
úroveň mezinárodní. Také nás čeká mno-
ho výzev v souvislosti s novým členstvím 
v mezinárodní síti Streetfootballworld. 
V hlavě máme další vize a nápady, tak 
uvidíme, jak se je podaří zrealizovat.

Projekt Fotbal pro rozvoj je realizován 
zejména díky prostředkům České rozvojové 
agentury.

Pokud se vám projekt líbí a máte chuť se 
do něj zapojit jako ambasadoři, partneři 
nebo dobrovolníci, podrobnější informa-
ce hledejte na www.fotbalprorozvoj.org 
nebo kontaktujte koordinátora projektu 
Štěpána Kyncla na fotbal@inexsda.cz.
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A kam jsme se tedy v roce 2016 
posunuli dál? 
Vezmeme-li to postupně, všechno to 
začalo v roce 2012, kdy se současný ko-
ordinátor českého projektu Štěpán Kyncl 
účastnil tzv. Eurocampu organizovaného 
mezinárodní sítí Streetfootballworld. Na 
této akci se potkalo přibližně 250 mladých 
lidí z různých sociálně znevýhodněných 
skupin ze všech 53 národů UEFA, aby se 
stali součástí mezinárodních workshopů, 
hráli fotbal, vzdělávali se a bavili se. Mezi 
dalšími se tu Štěpán potkal se Samuelem 
Bieri ze švýcarské organizace Sport – 
The Bridge.

Z prvotního kamarádství se postupně 
vyklubala myšlenka spojit nápady a zku-
šenosti dohromady. Podobná témata a cí-
lové skupiny a zároveň odlišné přístupy 
a zkušenosti – to byla příležitost čekající 
na využití. Tak byly položeny základy 
pozdější spolupráce dvou organizací, 
která vyústila v realizaci projektu Fotbal 
mostem inkluze ohrožené mládeže 
podpořeného z programu Švýcarsko-

-české spolupráce. Během jednoho roku 
se pak v rámci 3 seminářů potkávali 
švýcarští a čeští experti společně s český-
mi sociálními pracovníky, aby vzájemně 
sdíleli svou praxi.

Ve skutečnosti však semináře byly 
mnohem víc než jen oficiálními pracov-
ními meetingy. Byly setkáváním nových 
a starých přátel, lidí s podobnou vizí, kteří 
se snažili dát své myšlenky dohromady. 
Společně tak hledali novou, kreativní 
cestu, jak umožnit společné setkávání 

dětí a mladých lidí z různých prostředí 
a jak jim předat důležité životní doved-
nosti prostřednictvím fotbalu. Přitom 
to nebylo jen o naplňování pracovních 
povinností, ale o vlastních přesvědčeních 
a touhách být tou změnou, kterou chceme 
vidět okolo nás. Tedy: učinit Fotbal pro 
rozvoj nástrojem a technikou užívanou 
pracovníky s mládeží v jejich každodenní 
praxi, a ne jen jednou v roce, kdy přijíždí 
česko-keňský tým ambasadorů.

A co je tedy výsledkem?
Přesto, že nejde o hmatatelný výsledek, 
obecně můžeme říci, že i díky švýcarsko-

-českému partnerství jsme naplnili 
sdělení letošní kampaně „Fotbal je víc, 
než myslíš“. Dlouho užívaný pojem 
Fotbal pro rozvoj tak nabral mnohem 
větší význam, stal se ucelenou iniciativou, 
metodikou a vizí.

Především jsme položili základy úplně 
novému konceptu, kdy byl vytvořen for-
mát celoročních aktivit, při jehož tvorbě 
hrály připomínky a zkušenosti švýcar-
ských expertů důležitou roli. 

Vydali jsme příručku „Fotbal jako ná-
stroj pro neformální vzdělávání“, která 
je užitečným pomocníkem pro všechny 
sociální pracovníky, kteří chtějí využít 
fotbal při své práci s mládeží, ale nemají 
zatím dostatek znalostí a zkušeností, 
třeba s tím, jak uspořádat fotbalový 
turnaj dle pravidel F3 fotbalu. Také jsme 
natočili krátký dokument o tom, jak 
naše aktivity působily v praxi a probojo-
vali se s ním do finále mezinárodní sou-

těže dokumentů se sociální tematikou.
A závěrem možná vůbec nejdůležitější 

dopad švýcarsko-české spolupráce. Díky 
změnám, které jsme uskutečnili, jsme 
i my dokázali splnit podmínky pro členství 
v nejdůležitější mezinárodní síti v na-
šem oboru. Od července 2016 jsme tak 
právoplatnými členy největší mezinárodní 
platformy Streetfootballworld, která sdru-
žuje celosvětové organizace zabývající se 
sportem pro rozvoj, mír a vzdělávání.
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DobroDružSTVí 
NA čTyřECh kolECh
Být dobrovolnicí v Africe – to byl můj 
životní sen. Po prosinci roku 2011, kdy 
jsem ve svých 17 letech byla vážně 
zraněna při autonehodě a do mého 
života přibyl invalidní vozík, jsem ze 
svého snu slevovala a začínala jsem 
se se s ním loučit. Novou naději ve 
splnění mého přání přinesla zpráva 
o organizaci INEX–SDA.Hned, jak 
jsem se dozvěděla o projektech pro 
lidi se speciálními potřebami, začalo 
velké vybírání ideálního workcampu 
a nakonec jsem si vybrala ÄijäläGarde-
ning ve Finsku. Sice Afrika nepatřila 
mezi pro mě přístupné destinace, měla 
jsem ale před sebou možnost stát se 
dobrovolnicí, a toho jsem se chytla.

Organizace, koordinace a všechno 
zařizování nabralo takové obrátky, že 
čas na tvoření představ, na nervozitu, na 
otázky ohledně toho, jak takové zahradni-
čení „vozíčkářů“ vypadá nebo jestli vadí, 
že se štítím žížal, byl teprve až v letadle. 
Ale stejně jsem 30. června byla na cestě 
do Helsinek plná nadšení, že se mi otevírá 
jedno velké dobrodružství.

Poté, co jsem dorazila na finskou far-
mu do vesničky zvané Äijälä, následovala 
fáze seznamování. Na workcampu se nás 
sešlo celkem 8 účastníků ( ještě jedna 
Češka, dva Španělé, Ruska, Japonec 
a dva Kurdové) a 2 vedoucí (dvě Finky, 
jedna původem ze Zambie). I když první 
víkend bylo krásné slunečné počasí, do-
stali jsme holínky, nepromokavé bundy 
a kalhoty. A hned první pracovní pondělí 
jsme poznali proč. Za toto oblečení jsme 
byli až do konce workcampu velice vděč-
ni, protože nám skoro celou dobu pršelo, 
déšť nám ale zážitek vůbec nezkazil. My 

jsme naopak mohli zažít typické finské 
léto a užít si teplo v sauně.

Naše práce spočívala v ponechání 
mrkve, cibule a další zeleniny a bylinek 
v hlíně na poli, vytrhání plevele a vlo-
žení žížal (na které jsem si brzy zvykla) 
do kyblíku, během práce jsme se stali 
odborníky na kurdskou hudbu, probrali 
nespočet témat, zahráli několik her 

„Hádej, kdo jsem“ a naučili se spoustu 
cizích (a to nejen finských) slov. Na 
zahrádku mě většinou nosili na zádech, 
já si poklidně sedla a až do čtyř hodin 
(s pauzou na svačiny a oběd) plela, 
pak následoval doprovodný program. 
Navštívili jsme například vyhlášenou 
prodejnu čokolády Panda, taneční večer 
(kde jsem při rychlých tancích zastávala 
roli fanynky, na pomalé jsem se k ostat-
ním připojovala) a město Jyväskylä či 
vyzkoušeli 3 druhy sauny na 4 různých 
místech.

Jediný strach mě naháněl víkendový 
výlet na ostrov, myslela jsem totiž, že 
se jedná o výlet s přespáním v lese ve 
spacáku, a tak jsem si nebyla jistá, jestli 
to zvládnu. Z tohoto výletu se ale stal 
jeden z nejhezčích zážitků z workcampu. 
Strávili jsme dva dny v chalupě na ostro-
vě položeném ve středu finského jezera, 
zahráli jsme si finské kuželky, opekli si 
buřty, zajezdili si na malém člunu a vyšli 
na vrchol ostrova, kterého jsem já dosáh-
la za pomoci přátel, kteří si mě střídali 
na zádech.

Zážitků a vzpomínek z tohoto 
workcampu mám mnoho, a tak jetěžké 
je sem všechny vypsat, všechny jsou 
ale pěkné, vzácné a výjimečné. Chtěla 
bych mocpoděkovat INEX–SDA, že 
mi je umožnila zažít, a že jsem prožila 

dva krásné týdny, během nichž jsem se 
mohla stát finskou farmářkou. Všem, co 
váhají ohledně workcampu pro lidi se 
speciálním potřebami, bych pracovní 
pobyty v zahraničí doporučila, protože 
vozík či berle (a věřím, že ani žádný jiný 
hendikep) nejsou překážkou v dobro-
volnictví.

Anna Krátká
Studentka psychologie a speciální 
pedagogiky, která ráda objevuje cizí 
země, posouvá své hranice a možnosti. 
Ráda sbírá nové zážitky a baví jí být vedle 
pozice člověka, který potřebuje dobro-
volníky k asistenci, i v pozici samotného 
dobrovolníka. To vše se jí daří i díky 
INEX–SDA – v červenci poprvé vyrazila 
na workcamp do Finska.

DobroVolNICTVí 
pro VšEChNy

•	 Fandíme všem dobrovolníkům 
s handicapem a podporujeme je. 
V sezoně 2016 se workcampů nebo 
vzdělávacích projektů zúčastnilo 
7 lidí se znevýhodněním. Děkujeme 
Nadačnímu fondu rodiny Orlických 
a soukromým přispěvatelům z řad 
našich dobrovolníků.

•	 Přidej se k nám a pomoz nám 
pomáhat!

•	 Přes web darujspravne.cz 
nebo přímo sbírkový účet: 
2400797206/2010 můžeš podpořit 
dobrovolníky se znevýhodněním. 
Děkujeme!
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roZhoVor: 
„jDĚTE 
Do Toho!“
Seznamte se s dobrovolnicí, která se 
v rámci našeho program Dobrovolnictví 
pro všechny zúčastnila workcampu, 
který pořádáme ve spolupráci s Cent-
rem sociální a ošetřovatelské pomoci 
Praha 15 v Domově pro seniory.

Gabčo, co bylo prvním impulzem pro 
vaši letošní první účast na workcampu?
Impulzem pro moji účast na workcampu 
byla touha poznat nové lidi a prostředí 
a zažít nevšední zážitky a momenty. A také 
zvědavost, co se opravdu skrývá za slovem 
dobrovolnictví.
Jak snadné či obtížné je pro člověka 
s onemocněním dětské mozkové obrny 
(DMO) vybrat si workcamp a co jste 
v souvislosti s přihlášením zvažovala?
Určující pro mě bylo, čeho se bude work-
camp týkat. Proto jsem se rozhodla pro 
kategorii sociálních workcampů. Z těch 
jsem si potom vybrala dva, kterých jsem 
se chtěla zúčastnit. Důležité pro mě bylo, 
aby mi workcamp nabízel co nejvíce 
možností se zapojit, a zároveň abych se 
cítila být platným členem ve skupině.
S jakými výzvami nebo těžkostmi jste se 
pak setkala v průběhu workcampu?
Celý workcamp pro mě byla jedna velká 
výzva. Jelikož jsem však věnovala velký čas 
výběru workcampu, měla jsem představu 
o tom, jak to bude vypadat. Největší strach 
jsem měla ze svojí angličtiny, ale podle 
všeho nebyla moje angličtina tak špatná.

V čem spočívala vaše práce na work-
campu?
Naše práce spočívala v přípravě volno-
časových aktivit pro seniory. Například 
jsme pro seniory připravili odpoledne 
s karetními a společenskými hrami, nebo 
hudební odpoledne.
Naučila jste se nebo zjistila o sobě něco 
nového?
Neodmítat výzvy a utvrdila jsem se v tom, 
jaký jsem člověk, a co od života chci.

Jaký je váš nejsilnější zážitek z workcampu?
Určitě setkání s paní Boženou, které je 
107 let a je klientkou zařízení. Člověku se 
nepoštěstí každý den, že potká člověka, 
který se dožil tak úctyhodného věku.
Co si z něj odnášíte do dalšího života?
Skvělé zážitky a vzpomínky. Možnost 
potkat tak báječné lidi. Jak jsem již zmínila 
v předešlé otázce, utvrdilajsem se v tom, 
jaký člověk jsem.
Plánujete dobrovolnické zapojení do bu-
doucna?
Určitě plánuji dál sledovat dobrovolnickou 
komunitu.
Jaký vzkaz nebo doporučení máte 
pro případné zájemce s DMO o účast 
na workcampu?
Jděte do toho!

Gabriela Wilczková:
„Jmenuji se Gabriela Wilczková, je mi 
24 let, odmalička trpím dětskou mozkovou 
obrnou. Pocházím z Karviné. Studuji Slez-
skou univerzitu v Opavě. Mezi mé koníčky 
patří knihy a hudba.“
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jAk jSEM SI hrálA 
NA ArChEoloGA 
ANEb NEZApoMENuTElNý 
WorkCAMp VE špANĚlSku!
Jmenuji se Marie Franková, přátelé 
a známí mi neřeknou jinak než Májo 
nebo Majko. Je mi čtyřiadvacet let, 
narodila jsem se jako těžce nedoslýcha-
vá. Chápu, že si hodně lidí nedokáže 
pod pojmem „těžce nedoslýchavá“ 
představit, jak vlastně slyším. Tak tedy, 
komunikuji běžným způsobem – odezí-
rám, mluvím a s neslyšícími používám 
znakový jazyk. Znakový jazyk je úžasný 
jazyk, dá se říci, že je univerzální, 
protože se s ním dá domluvit kdekoliv 
na světě. Ale pozor, není stejný! Každý 
stát má svůj vlastní jazyk, a tedy ani 
ten znakový není všude ve světě stejný. 
Existuje takzvaný mezinárodní znakový 
systém, který mi umožnil domlouvat se 
na dobrovolnické práci ve Španělsku. 
A tím začíná můj příběh…

Vlastně to začalo úplně nenápadně, moje 
neslyšící kamarádka se loni účastnila 
workcampu ve Španělsku. Po návratu 
nadšeně vyprávěla, jak moc si to tam 
užila a hlavně získala spoustu zážitků 
a zkušeností. Uběhl rok a na Facebook 
se objevilo video, že nezisková organi-

zace INEX - Sdružení dobrovolných 
aktivit hledá neslyšícího dobrovolníka 
na workcamp. Hned mě to zaujalo a řekla 
jsem si: „Jdu do toho!“. Sice jsem na 
takových akcích už párkrát byla, ale všude 
byli většinou neslyšící a komunikace byla 
mnohem jednodušší. Tento workcamp 
byl jinačí v tom, že jsem tam byla jako 
neslyšící úplně sama. Byla to velká výzva, 
kterou jsem hodlala přijmout, chtěla jsem 
vědět, zda překonám samu sebe. Hlavou 
se mi ale honily myšlenky, kterých jsem 
se bála: „Jak se tam domluvím? Jak mě 
ostatní přijmou? Co když mi nikdo nebude 
rozumět? Co tam celou dobu sama budu 
dělat?“ atd. Nejdřív jsem se zeptala své 
rodiny, zda by to zvládli, když tu celých 
čtrnáct dní nebudu. Máme nemocného 
tatínka, takže jsem se docela bála, co 
kdyby se jeho stav zhoršil, zatímco já 
budu pryč? Jak to rodina bez mé pomoci 
zvládne? Pracuji s maminkou na stejné 
pozici jako recepční ve sportovním areálu, 
takže jsem celou dobu váhala, zda do toho 
jít, či ne. Naštěstí mám užasnou rodinu 
i lidičky kolem sebe a všichni mi bez 
váhaní říkali, ať jdu do toho, když jsem 

dostala takovou příležitost. Dokonce i můj 
přítel mě v tom podporoval. A většina 
přátel říkala: „Neblbni a zkus to!“.

Poslala jsem tedy přihlášku a nakonec 
si nebyla jistá, jestli jsem ráda, že mě vzali. 
Měla jsem schůzku s milou koordinátor-
kou Janou, která mi všechno vysvětlila, 
poradila a hlavně mě pořádně nakopla, 
že jsem se cítila motivovaně. Koupily jsme 
letenky a už jsem neměla šanci couv-
nout. Workcamp se blížil a má nervozita 
stoupala. Asi týden před odletem jsem 
zjistila, že na workcamp se přihlásily i dvě 
české holčiny, docela se mi ulevilo, že tam 
nebudu jediná Češka. Opadly obavy, že 
když už nikomu rozumět nebudu, tak se 
aspoň domluvím česky.

Po příletu do Španělska došlo k menší-
mu nedorozumění a po hodinovém zpož-
dění jsme se s holkama setkaly. Letecké 
společnosti totiž měly zpoždění. Já při-
letěla na terminál 2, holky doletěly na 
terminál 1, a tak se nám to zkomplikovalo 
a nenapadlo nás, že by se to mohlo změnit. 
Nejdůležitější ale bylo, že se nám podařilo 
sejít. Společně jsme se dopravily do měs-
tečka Sils. Přijeli si pro nás vedoucí. Hned 
jsme se se všemi seznámili. Měla jsem tam 
tlumočnici do mezinárodního znakového 
systému. Dorazili jsme společně do školy, 
kde bylo zařízené ubytování. Tam začaly 
různé aktivity. Jako první jsme se všichni 
seznámili, sedli si do kruhu, vedoucí Toni 
nám rozdal toaletní papír, který jsme si 
museli roztrhnout na části a z toho říct 
něco o sobě. Naše každodenní rutina byla 
vstávání o půl osmé, budil nás budíček 
s muzikou. Divíte se, že slyším i hudbu? 
Ano zapomněla jsem na začátku zmínit, že 
nosím sluchadla, která mi pomáhají lépe 
slyšet. Jenže když je sundám, tak neslyším 
vůbec nic. Budila jsem se mobilem, nebo 
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mě vzbudili ostatní. Když jsem ale vstala 
o něco dřív a nasadila sluchadla, tak jsem 
si budíček s muzikou mohla poslechnout. 
V osm byla snídaně, v půl deváté jsme 
museli být připraveni na odjezd na hrad. 
Odvezli nás tam vedoucí s větší dodáv-
kou. Byli jsme rozdělení do 4 skupin a po 
skupinách jsme plnili různé úkoly. Na 
hradě jsme vykopávali zeminu, urovnávali, 
čistili a označovali nalezené kousky (kosti, 
kostry, keramika) apod. Ve dvě hodiny ná-
sledoval oběd místního kuchaře a potom 
se každá skupina pustila do rozdělených 
úkolů – úklid kuchyně, koupelny, záchodů 
a tělocvičny, kde jsme spali. Jedna skupina 
měla vždy volno a rozvrh se střídal každý 
den. Po splnění povinností jsme měli 
do 17 hodin volno, mohli jsme jít plavat 
do bazénu, do města na nákup nebo  mít 
čas pro sebe. Kolem páté pak svačina 
a po ní aktivita, kterou vymýšleli vedoucí. 
Po osmé hodině nás čekala večeře a poté 
zábavný program, například karaoke, 
sledování filmu, poznávání španělské 
kultury, relaxační jóga atd. O víkendech 
jsme jezdili na výlety. Navštívili jsme 
město Girona, Tossa de mar, párkrát jsme 
si mohli užívat rozpálenou pláž u moře.

Workcamp trval celkem 14 dní. Jak už 
jsem zmiňovala, byla jsem před odletem 
nervózní, neboť jsem byla jediná neslyšící 
dobrovolnice, a bála jsem se, jak mě slyšící 
budou brát. Je fakt, že první dva dny jsem 
byla stydlivá, musela jsem to překonat, 
ale nakonec jsem se s nimi dala do řeči. 

Chtěla jsem jim dokázat, že chci prolomit 
komunikační bariéru a postavit most 
mezi slyšícím a neslyšícím. Obávala jsem 
se zbytečně, myslím si, že si mě všichni 
oblíbili a dokonce měli zájem se naučit 
znakový jazyk, což mě hodně potěšilo.

Dobrovolnictví pro mě byla velká zku-
šenost. Překonala jsem samu sebe, nauči-
la se rozhodnout v různých situacích, kdy 
nemám nikoho nablízku. Hodně se mi 
za těch čtrnáct dní zvýšilo sebevědomí. 
Zvládnu se i domluvit. Pokročila jsem 
v angličtině i v mezinárodním znakovém 
systému a ráda bych v tom pokračovala 
i nadále. Práce na hradě mě moc bavila, 
měla jsem možnost vidět a ohmatat mno-
ho let staré kousky věcí. Největší radost 
mi dělalo, že jako parta jsme si vyšli 
vstříc. Byli jsme jedna velká rodina, tým, 

který táhl za jeden provaz. Navzájem 
jsme si pomáhali, sdělovali své zážitky 
a emoce. Byla jsem od rodiny, přítele 
i přátel stovky kilometrů daleko, ale noví 
kamarádi mi dávali tolik lásky, že mi 
samota ani nedocházela. Hodně mi po-
mohla i má tlumočnice Eli. Někdy jsme 
byly obklopené v kruhu a každý mluvil 
anglicky, dokonce si skákali do řeči a já 
jsem se už neorientovala „vo co go“. Díky 
ní jsem si byla jistější, snažila se, abych 
se neztrácela a vše mi přetlumočila. 
Když projekt skončil, bylo to těžké lou-

čení, ukáplo i pár slz. Jsem vděčná za to, 
že má rodina i přátele mě v odjezdu na 
workcamp podpořili. Nebýt jich, žádné 
zážitky ani nové kamarády bych nezíska-
la, jednoduše bych o všechno přišla, a to 
by byla velikánská škoda.

Marie Franková, 24 let
Mája se o možnosti vyjet na workcamp 
dozvěděla od kamarádky Moniky, která 
s INEXem vyjela na stejný workcamp 
minulé léto. Obě dobrovolnice byly ve 
skupině dobrovolníků jediné neslyšící. 
Dorozumívaly se prstovou abecedou 
a pomocí tlumočnice do mezinárodního 
znakového jazyka. Pro všechny to byla 
velká zkušenost. Mája pracuje jako 
recepční a ve volném čase ráda cestuje.
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SEMINářE A školENí

Několikrát do roka pořádáme 
školení a přípravné semináře pro naše 
dobrovolníky, do kterých se může 
zapojit opravdu každý, kdo má chuť 
udělat něco prospěšného pro druhé 
a zároveň se přitom něco nového naučit. 
Pokud chcete vést mezinárodní projekt, 
vyjeďte na třídenní školení vedoucích, 
kde se dozvíte praktické informace 
o workcampech a naučíte se pracovat 
se skupinou. Dobrovolníkům/icím se 
zájmem o projekty v globálním Jihu 
nabízíme účast v Cyklu globálního 
dobrovolnictví. Tento cyklus, krom 
samotného dobrovolnického projektu, 
obsahuje předodjezdový a ponávratový 
seminář, který dobrovolníkům umožní 
zařadit jejich dobrovolnickou zkušenost 
do kontextu globálních témat a pomůže 
definovat jejích vlastní pozici v rámci 
globálních struktur. Pokud se chcete 
stát lektorem a dále se rozvíjet v této 
oblasti, zúčastněte se školení školitelů, 
kde se naučíte různé metody a techniky 
práce s lidmi.

Nezapomínáme ani na dobrovolníky, 
kteří se vrátili z projektu. Každoročně 
na podzim se koná víkendové setkání 
vedoucích projektů v Česku a také 
evaluační setkání účastníků workcampů 
v zahraničí, kde je možné vyměnit si 
svoje zkušenosti a případně se zapojit 
do dalších dobrovolnických aktivit. 
Naše nabídka vzdělávání není konečná, 
další semináře nabízíme v průběhu roku. 
Kromě toho, že jste na těchto akcích vždy 

vítáni jako účastníci, rádi vás zapojíme 
i jako pomocníky při koordinaci. Více 
informací na skoleni@inexsda.cz.

youth + worker = youthworker 2.0
The project “Youthworker 2.0” represents 
a series of 3 training courses for leaders 
of youth projects and trainers working 
with groups of participants. Each course 
focuses on different topics, which are the 
most crucial in youth work, in particular 
dealing with complicated situations 
and inclusion of young people with 
special needs. The project brings together 

participants from 6 European countries, 
which helps to build an international 
network. Each country is represented 
by an organization, which arranges and 
supports youth projects (INEX–SDA – 
Czech Republic, TransFúzia – Slovakia, 
Egyesek – Hungary, Legambiente – Italy, 
XCHANGE – Scotland, Youth Resear-
chers of Serbia).

 First training of the course “Youthwor-
ker 2.0” took place in the lovely count-
ryside of the Czech Republic from the 
19th to the 25th of September. The main 
objectives of the training were focusing 
on improving the competencies of youth 
leaders, trainers and youth workers. 
Program of the training was very well-

-organized covering diverse methods and 
practices of youth work. First days were 
dedicated to giving the theoretical basics, 
so each person would have the same 
informational background. There were 
sessions about Erasmus+, EVS, Alliance 
and then more detailed discussions about 
Group dynamics. The main part of the 
training was about working with compli-
cated situations, which can occur while 
engaged in youth work.

A very important part of the course 
was dedicated to solutions of complicated 
situations, which the participants could 
try in practice. Luka Ljubisavljevic, parti-
cipant from Youth Researchers of Serbia, 
answering the question, what was the best 
moment of the training: “Forum theater 

– when we were sharing problem solving 
skills.” “Forum theater” is one of the inte-
ractive and successful methods, which is 
used in youth work. Many other practi-
ces was used during the course. Ajka 
Štindlová, Czech participants, answering 
the question, what was the best moment 
of the training: “Some of the energizers, 
conflict situations solving, the museum 
of leadership, sharing experiences with 
other participants. In general I like the 
program a lot; I think the trainers are 
doing a really good job!”

Next training of the Youthworker 2.0 
will cover the topic “How to work with 
participants with special needs?” and 
will be organized in Hollókö, Hungary 
between 20 – 27/2/2017. If you are inte-
rested in participating you can find more 
information on the website of INEX–SDA 
https://www.inexsda.cz/cs/projekt/You-
thworker_2-0.

Anna Mayfat

participant of Youthworker 2.0 and ex-intern 
in INEX–SDA
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SEZNAMTE SE S NAšíM TýMEM!
INEXí tým zleva (od spodní řady): Renča, Adélka, Urška, Marťa, Martina, Lenka, Verča, Katka, Jana, Bára, David, Štěpán, Lucka
Pár INEXáků a další stážisté a dobrovolníci se nám na fotku už nevešli, ale v INEXím týmu je nás vlastně mnohem víc…
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