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DobRovolNICkÝ klub INEX–SDA

koNTAkTy
dobrovolnickyklub@inexsda.cz (kontaktujte i v případě zájmu o newsletter) 
tel.: + 420 222 362 715 
adresa: Varšavská 30, Praha 2 – Vinohrady, 120 00 
web: inexsda.cz/dok, www.facebook.com/dobrovolnickyklub

JAk SE Mohu zAPoJIT?

Dobrovolnický klub vznikl na jaře roku 2011. Za tu dobu byly v jeho rámci realizovány téměř 
dvě desítky úspěšných projektů. Pro inspiraci se můžete podívat, oč se v několika z nich jednalo.

Na Den (2014)
Propojovat neziskovky a širokou veřejnost – to je cílem projektu 
Na Den, který vymyslela a realizuje pracovní skupinka Dobro-
volnictví v ČR. Jejich model jednodenních dobrovolnických akcí, 
pořádaných ve spolupráci s různými neziskovými organizacemi 
umožňuje účastníkům prožít jeden den v dané organizaci, po-
znat její prostředí a aktivity a pomoci jí s s běžnou činností  
či mimořádně plánovanou akcí. 

Projekt se dále rozvíjí a cílem další fáze je do organizace dobro-
volnických dní zapojit další lidi. 

Více o projektu na: www.na-den.cz nebo na Facebooku  
(odkaz  https://www.facebook.com/na-den.cz).

Filmhub (2014)
Projekt dvou dobrovolnic Evropské dobrovolné služby  
–  cyklus filmů o vzdělávacích tématech a diskuzní večery. 
Pomocí řady těchto aktivit se naši dobrovolníci dozvěděli více 
o současných problémech světa a měli příležitost vzájemně 
sdílet své názory a zkušenosti.

Step out from the Crowd (2013)
Zážitkový kurz, během něhož mohli účastníci (pořada-
telům se podařilo pozvat mladé lidi ze čtyř evropských 
zemí a získat financování od Višegrádského fondu) 
okusit na vlastní kůži život v totalitě a reflektovat 
svobodu a její hranice v současné společnosti. Projekt 
realizovala skupina lektorů Dobrovolnického klubu 
a patřil k nejambicióznějším a rovněž nejúspěšněj-
ším počinům v naší dosavadní historii.

INEXpuby 
Každý poslední týden v měsíci pořádáme besedy o té-
matech, která nás pálí či zajímají. Zpravidla se řeč točí 
okolo globálních problémů, aktivního občanství  
či vzdělávání. Zajímaví hosté jsou samozřejmostí, 
stejně jako neformální část večera, následující po dis-
kuzi. Vynikající příležitost přijít se mezi nás podívat 
a zjistit, o co se jedná!

kukátko do světa
Cestovatelské večery meziná-
rodních dobrovolníků vy-
jíždějících přes INEX–SDA 
– i na těchto akcích se můžete 
o DoKu dozvědět více.

V DoKu se rovněž čas od času 
objeví zajímavé příležitosti 
k mezinárodním aktivitám 
a lze se skrze něj dostat k účas-
ti na nejrůznějších mládežnic-
kých konferencích, výměnách 
mládeže, youthcampech a dal-
ších aktivitách.

Měsíc mezinárodního dobrovolnictví (2013)
Informační kampaň sestávající ze společenských akcí s propa-
gací příležitostí k dobrovolnictví s INEX–SDA i z jednodenních 
ochutnávek dobrovolnické činnosti formou tzv. „mikrowork-
campů“. Dobrovolníci z této projektové skupiny měli především 
častý obohacující kontakt s médii a naučili se hodně o propaga-
ci a vedení kampaně.

The Spirit of volunteering (2013)
Další mezinárodní akce DoKu, při níž se skupině dobrovolníků 

podařilo získat grant 
Mládeže v akci na uspo-
řádání mezinárodní výměny mládeže. Skupina sama 
nejen napsala projekt, zorganizovala vše potřebné 
pro akci, ale její členové se rovněž osobně lektorovali 
jednotlivé bloky akce s účastníky z Portugalska, Bul-
harska a Estonska. Tématem výměny bylo – jak jinak 
– mezinárodní dobrovolnictví ;)

Máte-li zájem o činnost v Dobrovolnickém klubu, lze přijít buď 
na kteroukoli akci z výše uvedených (v sekci „Kam mohu přijít?“) 
nebo kontaktovat přímo koordinátora DoKu na e-mailu uvedeném 
v sekci „Kontakty“ na poslední stránce. Koordinátor DoKu vám pak 
rád poskytne bližší informace. Akce popsané výše se každoročně 
opakují a na naší webové stránce či při odběru našeho newsletteru 
vždy získáte aktuální informace.

Ideální dobou pro zapojení se do DoKu je právě začátek školního 
roku – měsíce září a říjen, kdy se formuje největší množství pro-
jektových skupin, a lidé přicházejí s novými nápady, a rovněž se 
konají úvodní dvě setkání dobrovolníků. Není to ovšem podmín-
kou a možnost zapojit se do činnosti existuje v průběhu celého 
roku. Stačí sledovat webovou a facebookovou prezentaci DoKu 
a INEX–SDA a příležitosti už si vás samy najdou!

This visual material has been produced  
with the financial assistance of the European 
Union. The contents are the sole responsibility 
of INEX – Sdružení dobrovolných aktivit and 
can under no circumstances be regarded as 
reflecting the position of the European Union.

http://www.na-den.cza/
https://www.facebook.com/na-den.cz


Dobrovolnický klub INEX–SDA DoK je platforma pro nové pojetí dobrovolnictví. Na rozdíl od mezinárodních dobrovolnických aktivit, 
které INEX–SDA zprostředkuje, 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 zod-
povědnost, ale také sklízíte 
plody jeho úspěchu. Ve skupině 
pracující na projektu můžete 
přijmout, jakoukoli roli budete 
chtít, jedno však mají všechny 
společné – projekt je vaším dí-
lem a žádná vnější autorita vám 
do něj nemůže mluvit. INEX–
SDA vám poskytne zázemí 
a pomoc, jste to nakonec vždy 
vy, kdo projekt táhne1). Činnost 
v Dobrovolnickém klubu není 
jen o pomoci druhým, ale v prv-
ní řadě o zdokonalování sebe 
sama, získávání nových zkuše-
ností a osobním růstu.

DoK je především o rozvíjení vašich schopností. Při práci na vlastních projektech a návštěvou 
vzdělávacích seminářů, které v DoKu organizujeme, se můžete naučit řadu dovedností, které 
upotřebíte i v běžném životě – jak pracovat ve skupině, jak vystupovat přesvědčivě na veřejnos-
ti či v médiích, jak řídit vlastní projekt a hospodařit s penězi, jak napsat úspěšnou grantovou 
žádost, jak vést a řídit co nejúspěšněji pracovní tým, a mnohé další. V DoKu se může každý, 
kdo o to stojí, stát manažerem, ať už se jinak věnuje čemukoli. Nové zkušenosti nepřicházejí 
jen prostřednictvím vlastní činnosti – v DoKu narazíte na řadu inspirativních lidí, kteří už 
mají několik úspěšných projektů za sebou a rádi se o své zkušenosti podělí. Navíc v DoKu 
můžete pilovat svou znalost cizích jazyků a potkávat přátele z řady zahraničních zemí, protože 
i když naše činnost probíhá převážně v České republice, řada našich dobrovolníků je i jiných 
národností. Zkrátka a dobře, toužíte-li po seberealizaci a smysluplném trávení volného času, 
které vám dá mnoho dobrého do života, je DoK tím pravým místem pro vás! Nebojte se zapojit 
se ani tehdy, pokud dosud nemáte s dobrovolnictvím žádné zkušenosti. DoK dává příležitost 
zapojit se i právě začínajícím dobrovolníkům. 

Projekty Dobrovolnického klubu musí splňovat jedinou podmínku – totiž aby byly nějakým 
způsobem ku prospěchu našemu okolí, ať už jde o společnost nebo přírodu. Způsobu se ovšem 
meze nekladou. Jen namátkou v DoKu dosud vznikly informační kampaně s veřejnými happe-

ningy, vzdělávací programy a zážitkové víkendy, 
fotografické výstavy nebo vzdělávací inovace. 
DoK představuje příležitost vstoupit do veřejné-
ho prostoru a ovlivnit jej novými nápady. Cíle, 
které si v projektové skupince stanovíte, mohou 
být velmi skromné – vyznáváme přístup, že  vel-
mi malá změna může skrze druhé lidi zapůsobit 
mnohem více, než se zprvu zdá.

Dobře, to je všechno pěkné, ale co konkrétně 
můžete zapojením se do činnosti DoKu získat 
a jak k tomu dojde? V následujícím oddílu 
se pokusíme na to stručně a jasně odpovědět.

zapojíte-li se do činnosti Doku:

zDokoNAl SE

METoDy PRáCE v Doku

DobRovolNICkÝ klub Dok

zDokoNAl Své okolí

•	 organizační, finanční a know-how podporu INEX–SDA, záštitu při psaní projektových žádostí

•	 kontakt s dalšími aktivními lidmi s různou úrovní zkušeností

•	 spoustu nových přátel a dobrou partu

•	 příležitost k osobnímu rozvoji modelovanému dle vlastních představ

•	 rozvoj „soft-skills“ upotřebitelných i v dalším životě

•	 odborný mentoring své činnosti

•	 informační servis o dalších dobrovolnických a vzdělávacích příležitostech

•	 dlouhodobou příležitost učit se, uvědomovat si svůj růst a posouvat  
     se  k vyšším kompetencím a zodpovědnosti

•	 vzdělávací semináře na vámi vybraná témata

•	 část svého času a energie

•	 vlastní dobrý nápad

V Dobrovolnickém klubu vyznáváme přístup, že nejlepším způsobem osvojování si nových do-
vedností a zkušeností je získávat je co nejvíce cestami. Proto vzdělávání probíhá po dvou hlav-
ních osách – prostřednictvím přímé práce v projektových skupinách si lze osvojovat průběžně 
dovednosti potřebné pro realizaci projektu a zlepšovat se v projektovém řízení, komunikaci, 
vedení lidí, práci ve skupině či přijímání zodpovědnosti za vlastní dílo a dalších podle zaměře-
ní projektové skupiny. Náš přístup k této práci spočívá na principu „learning-by-doing“, tedy 

učení se činností a „peer-learning“, tedy vzájemném učení 
se mezi jednotlivými dobrovolníky. Činnost projektových 
skupin je pak doplněna vzdělávacími semináři odborných 
lektorů, a to na téma, které si sami můžete zvolit v rámci 
společného plánování. V DoKu se snažíme o sdílené vedení 
projektu, a proto mají zájemci možnost ovlivňovat jeho 
činnost i na vyšší úrovni, účastnit se strategických debat 
nebo komentovat výstupy a přispívat tak k tvarování našeho 
společného vzdělávacího projektu. Podporujeme rovněž 
používání nových nástrojů, a to zejména nejrůznějších 

web 2.0 aplikací, online task managerů a dalších užitečných záležitostí, 
k jejichž používání rovněž vypisujeme pravidelná školení. Dále pak nabízíme možnost zúčast-
nit se dalších našich pravidelných akcí, o nichž se dozvíte právě teď.

kAM Mohu PŘIJíT?
(konkrétní akce Doku)

Pravidelná setkávání
V průběhu roku se můžete s možnostmi DoKu sezná-
mit zejména na úvodním výkopu DoKařské sezóny, 
který probíhá vždy na začátku října v Praze, i na ví-
kendovém zážitkovém kurzu přibližně v polovině 
října v některém ze školících center v regionech. Dále 
5. prosince každého roku pořádáme oslavy Meziná-
rodního dne dobrovolníků. Bližší informace se lze 
dozvědět na webu (viz níže).

Projektové skupiny 
se začátkem sezóny se formují skupiny pracující na jednotlivých 
projektech. Můžete přijít s vlastním nápadem a vytvořit svou vlastní projektovou skupinu 
nebo se přidat k již existující. V obou případech kontaktujte koordinátora DoKu (viz níže).

vzdělávací semináře 
DoK pořádá v průběhu roku pro účastníky svých aktivit bezplatné vzdělávací semináře 
na témata, která si účastníci sami zvolí. Info o těchto seminářích inzerujeme na našem 
webu  je součástí pravidelných newsletterů DoKu, k jejichž odběru se můžete přihlásit.

1) Jedinou podmínkou ze strany INEX–SDA k poskytnutí podpory je, aby se jednalo o projekt obecně prospěšný 
a nezaměřený na generování zisku. Také nepodporujeme projekty vedoucí k jakékoli skupinové nesnášenlivosti, 
ale to snad ani nemusíme připomínat ;)
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