
Víte, co se povedlo v minulém roce dobrovolníkům, kteří jsou aktivní v rámci Dobrovolnického klubu? 
Tak se mrkněte a buďte v obraze!

Debaty v Kampusu

Skupina organizuje debatní setkání mladých 
lidí se zajímavými hosty, kde probíhá živá 
diskuze na zajímavá témata.

• Realizace dvou debat určené pro aktivní mladé 
lidi na téma „Quo vadis - Kam kráčíš“ (květen 
2016) a „Nálepkování a stereotypy – Jak na ně“ 
(červen 2016)

Dobrovolnická akademie INEX-SDA

Dobrovolnická akademie je organizována 
dobrovolníky a nabízí potkávat se vzájemně 
na workshopech neformálního vzdělávání.

• Celkově se uskutečnilo v průběhu roku osm 
skvěle připravených workshopů

• Témata byla různorodá, např.: Koučink vs 
Terapie? (únor 2016), Online nástroje týmové 
komunikace (květen 2016) či Základy video 
tvorby (říjen 2016)

Bezejmenná generace

Snaží poukázat na význam poezie v dnešní 
společnosti a podporovat mladé lidi 
v autorské tvorbě.

• Skupina v roce 2016 připravila a vydala 
sborník básní

• Pravidelně organizovala setkání mladých 
básníků a aktivních mladých lidí

• Vystoupila na kulturních akcích (např. festival 
Den poezie, festival Pavlač)

SUStainabilityMAKers (SUSMAK)

Skupina řeší téma udržitelnosti a sociální 
odpovědnost firem.

• Uspořádali výstavu na téma udržitelnosti: 
velkoformátové plakáty s autorskou grafikou 
byly vystaveny v průběhu srpna na Náplavce

• Proběhla diskuse se zájemci o téma, kde se 
diskutovala především otázka udržitelnosti v 
rámci České republiky

Na Den

Spojuje širokou veřejnost a neziskové 
organizace pomocí jednodenních 
dobrovolnických akcí.

• V roce 2016 se zapojili a pomohli v rámci akce 
„Běháme pro děti“ pro neziskovou organizace 
Dejme dětem šanci

• V květnu dobrovolníci rozesmívali seniory v 
Centru sociální a ošetřovatelské pomoci

• V listopadu moštovali v Doksech v Institutu 
pohostinného přátelství

Hraniční přechod

Jde o skupinu, která se začala formovat 
začátkem roku 2016 a jejím cílem bylo 
reagovat na otázku migrace.

• Dobrovolníci během roku 2016 vytvořili 
skvělé video, kterým otevřeli prostor k diskuzi 
na téma migrace


