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MANUÁL DOBROVOLNICKÉHO KLUBU

ZKUŠENOSTI INEX-SDA

1. Kontext a shrnutí
INEX-SDA je nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním
dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Naším posláním je prostřednictvím dobrovolnických
projektů, vzdělávacích programů a kampaní podporovat rozvoj tolerantní otevřené společnosti a aktivního
odpovědného přístupu k okolnímu světu nejen v Česku, ale i na celém světě. Naším cílem při každodenní
práci s dobrovolníky je učinit dobrovolnickou zkušenost co nejvíce přínosnou nejen pro společnost, ale také
pro samotné dobrovolníky, kteří skrze dobrovolnictví získávají nové životní a pracovní zkušenosti důležité
pro osobní i profesní rozvoj. Více informací lze nalézt na: www.inexsda.cz.

Vzdělávací vize INEX-SDA
Dobrovolnický klub INEX-SDA vychází ze vzdělávací vize organizace, která v základu spojuje vzdělávání
mladých lidí s jejich účastí na dobrovolnických projektech. Dobrovolnická zkušenost mladého člověka by
měla vést ke zvyšování jeho mezikulturní citlivosti, globální odpovědnosti a aktivnímu občanství.
Aktivní občan v pojetí INEX-SDA:
• kriticky reflektuje dění ve světě a ve společnosti,
• staví se odpovědně a solidárně k okolnímu světu,
• uvědomuje si globální souvislosti a je schopen zamýšlet se nad tématy souvisejícími s měnícími
se reáliemi současného světa,
• projevuje porozumění kulturním odlišnostem a respekt vůči jiným názorům a hodnotám,
• je si vědom své vlastní identity a zajímá se o dění ve svém užším i širokém okolí s případnou
ambicí do tohoto dění aktivně zasahovat, zejména na lokální úrovni.
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Dobrovolnický klub a jeho místo v rámci vzdělávací vize INEX-SDA
Dobrovolnický klub INEX-SDA představuje platformu pro kontinuální práci s dobrovolníky.
Zkušenost z předchozích let existence organizace ukázala, že dlouhodobá a systematická práce
s dobrovolníky je nutným předpokladem pro posílení dopadu zahraniční dobrovolnické zkušenosti
(na jednotlivce) a pro multiplikaci získaných zkušeností, dovedností a vědomostí (na místní
úrovni). Je nutné udržovat kontakt s dobrovolníky i po jejich návratu z mezinárodního projektu
a poskytovat jim další možnosti dobrovolnického angažmá, které budou znamenat nejen další
výzvu a zodpovědnost, ale především příležitost k získání nových zkušeností.
Definující myšlenkou Dobrovolnického klubu je skutečnost, že dobrovolnictví není pouze cestou, jak
pomáhat druhým, ale rovněž přirozený, zajímavý a efektivní způsob učení se. Další důležitou
myšlenkou Dobrovolnického klubu je, že dobrovolnictví má skutečný přínos pro dobrovolníka i jeho okolí,
může-li dobrovolník dlouhodobě rozvíjet své schopnosti, nejlépe na bázi vytváření vlastního
projektu. Klademe důraz na to, aby kompetence, které se činností v Dobrovolnickém klubu dají získat,
byly využitelné v dalším profesním a osobním životě dobrovolníků a přispívaly tak mj. k lepšímu
postavení dobrovolníků v životě i na trhu práce.

Způsob učení v Dobrovolnickém klubu
V Dobrovolnickém klubu uplatňujeme přístupy a metody neformálního učení1, které je zde realizováno
prostřednictvím projektových skupin – tyto většinou využívají přístupu «learning by doing». Každá
skupina má svého mentora, který zastává roli průvodce procesu učení. Mentor vede dobrovolníky k
sebereflexi a pomáhá jim při plánování jejich dalších cílů a priorit učení. Dlouhodobá podpora a příležitost
učit se od zkušenějších dobrovolníků a mentorů přispívají k rozvoji konkrétních kompetencí dobrovolníků,
např. schopnosti managementu, týmové práce apod. Dalším důležitým faktem je, že se dobrovolníci učí
nové věci velmi přirozenou a tím pádem také efektivní cestou.

1. Neformální učení je záměrné ale dobrovolné učení, které probíhá v řadě rozmanitých prostředích a situacích. Aktivity a kurzy neformálního
vzdělávání mohou vést facilitátoři učení (např. mládežničtí instruktoři), ale také dobrovolníci (např. vedoucí skupin mládeže), jejichž přístup je založen
na partnerství s účastníky. Facilitátoři/lektoři nezastávají roli vyšší autority (jako např. učitelé ve formálním vzdělávání), ale spíše roli průvodce
procesu učení. Aktivity a kurzy jsou naplánované, mají stanovené vzdělávací cíle holisticky zaměřené na rozvoj kompetencí (znalosti, schopnosti,
postoje) a využívají různých interaktivních metod a přístupů (např. learning by doing, zkušenostní učení, peer learning apod.). Tyto aktivity vždy
maximálně využívají potenciálu jednotlivce i celé skupiny, chyby jsou brány jako příležitosti k dalšímu učení, nikoliv jako důvody k trestu. Účastníci
neformálního učení by si měli být vědomi toho, co se naučili, a měli by být schopni si plánovat své další učení.
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Mentor obvykle pomáhá členům skupiny reflektovat jejich proces učení a pojmenovávat vlastní výstupy
učení, avšak ve snaze zjednodušit a zejména zpřístupnit tento proces více dobrovolníkům jsme vytvořili
on-line aplikaci s názvem «IM-PROVE» (v rámci projektu „ZDoKonal se!“). Aplikace dobrovolníkům
umožňuje zaznamenat svou zkušenost z realizace projektů formou studijního deníku. Po zadání
konkrétní zkušenosti (např. „Představil/a jsem svůj projekt veřejnosti.“) aplikace dobrovolníkům ukáže,
které kompetence si danou zkušeností rozvinuli a kam se mohou dále ubírat (konkrétně, jaké situace
vyhledávat, aby se v dané kompetenci posunuli dál). Věříme, že tato aplikace bude užitečná nejen
dobrovolníkům v rámci Dobrovolnického klubu, ale také všem, kteří využívají procesu neformálního učení
v dobrovolnictví. Aplikace je dostupná zdarma na webové adrese improve.inexsda.cz.
Je třeba dodat, že naše vzdělávací filosofie je cílena na menší skupiny lidí, kterým se snažíme
nabídnout co nejkvalitnější příležitosti pro vzdělávání a seberozvoj. Věříme v to, že relativně malé
množství přímo zapojených aktivních dobrovolníků vytváří projekty, jejichž dopad na veřejnost je
významný, nemluvě o jejich působení na vlastní okolí i mimo projektové aktivity.

Historie Dobrovolnického klubu
Dobrovolnický klub INEX-SDA byl založen na jaře roku 2011. Motivací k jeho vzniku bylo především
udržet kontakt s dobrovolníky, kteří se vrátili ze zahraničních projektů, a umožnit systematickou práci s
dobrovolníky v kontinuálním procesu vzdělávání skrze dobrovolnictví. Do té doby byla organizační podpora
dobrovolnických projektů spíše nahodilá a týkala se velmi malého počtu lidí.
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V letech 2011-12 byl Dobrovolnický klub platformou působící výhradně na území České republiky. Během
těchto dvou let se ustálily principy jeho fungování a vznikly první projektové skupiny, které úspěšně
realizovaly své projekty. Klíčové oblasti zájmu projektových skupin v těchto prvních letech fungování byly
propagace dobrovolnictví, globální rozvojové vzdělávání a neformální vzdělávání s důrazem na zážitkovou
pedagogiku. Pro bližší informace o konkrétních projektech viz kapitola „Příklady úspěšných projektů“.
Ukázalo se, že Dobrovolnický klub je schopen zajistit kontinuitu mezi přípravou a ponávratovou reflexí
mezinárodních dobrovolnických projektů právě tak, jako budovat komunitu aktivních lidí okolo INEX-SDA
a zapojit do své činnosti i mladé lidi bez předchozí dobrovolnické zkušenosti. Jako čím dál podstatnější
se ukázala potřeba lokálního zapojení dobrovolníků, zároveň jsme si byli vědomi silného vzdělávacího
potenciálu Dobrovolnického klubu.
Proto jsme se v následujících letech 2013-2014 plně obrátili k osobnostně rozvojovému aspektu činnosti
klubu. Během této doby se upevnil systém mentoringu Dobrovolnického klubu (viz níže) a klub se stále
více profiloval jako konkrétní instituce s vlastní tváří a jasně artikulovaným vzdělávacím programem. Celý
vzdělávací koncept se pak stal inspirací pro mezinárodní partnery v projektu „Young Europeans for Global
Development“ a v roce 2013 byly založeny kluby dobrovolníků i v Estonsku, Lotyšsku a Litvě.
V září 2014 měl Dobrovolnický klub na kontě 14 úspěšných projektů, které postupem času nabývaly na
ambicích a složitosti. Rovněž dopad jednotlivých projektů se rozšířil z lokální úrovně až na mezinárodní
rozměr (viz kap. „Příklady úspěšných projektů“). Vedle samotných projektových setkání proběhlo také
několik desítek speciálních vzdělávacích seminářů a bezpočet dobrovolnických schůzek. V roce 2015
vznikly další nové projektové skupiny v rámci projektu „ZDoKonal se!“ podpořeného programem Erasmus +.

Grantová podpora Dobrovolnického klubu
Dobrovolnický klub INEX-SDA vznikl v rámci projektu „Youth for Global Responsibility“, který
probíhal v letech 2011-2012 a byl financován programem EuropeAid Evropské Unie. Jeho
další rozvoj v letech 2013-2014 byl pak financován navazujícím projektem v rámci programu
EuropeAid zvaný „Young Europeans for Global Development“. Po celých prvních pět let existence
klubu se na jeho financování podílelo i Ministerstvo zahraničních věcí ČR, konkrétně Česká
rozvojová agentura. Samotné projekty jednotlivých projektových skupin však byly z těchto
prostředků kryty pouze částečně a dobrovolníci sami opakovaně úspěšně žádali o kofinancování,
např. od Nadace Vodafone, programu ThinkBig, Visegrádského fondu, Mládeže v akci a dalších
donorů. Aktuálně využíváme také podpory grantového programu Erasmus +.
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Souhrn dobré praxe z dosavadní činnosti Dobrovolnického klubu
Nejlepší motivace lze dosáhnout přenesením co největší míry kompetencí a zodpovědnosti přímo na bedra
dobrovolníků. Vědomí soběstačnosti, pokud jde o vlastní projekt, a možnost ovlivnit rozhodování o směřování
celého Dobrovolnického klubu jsou proto důležitými faktory pro udržení zájmu dobrovolníků a pro posílení
identifikace jich samotných s projektem. Proto se snažíme v co největším spektru záležitostí
Dobrovolnického klubu uplatňovat princip sdíleného vedení a rozhodování. Zapojujeme
dobrovolníky do rozhodování o celkovém směřování Dobrovolnického klubu, vzdělávacích strategiích,
výběru témat k seminářům a dalších záležitostech. Důležitý je i osobní přístup k dobrovolníkům.
Z výše uvedených důvodů je velmi podstatné, aby dobrovolníci mohli kdykoliv kontaktovat koordinátora
projektu a ten jim dokázal rychle odpovědět.
Pokud jde o práci projektových skupin, je velmi podstatné, aby měla skupina vždy realistický záměr,
který odpovídá jejímu potenciálu, jasně vymezené a dostatečně konkrétní téma a aby
byli všichni ve skupině skutečně zapojeni do projektové aktivity. Ve zcela ideálním případě
pracují dobrovolníci na projektu, který sami vymysleli. Někdy se ovšem dobrovolníci připojí k iniciativě
vytvořené samotnou organizací. V takovém případě (a koneckonců u všech projektů) je nutné zajistit,
aby se dobrovolníci nestali pouhými vykonavateli cizích nápadů, ale aby se plně zapojili do všech aktivit
spojených s plánováním a realizací projektu. Také z tohoto důvodu jsme vytvořili mentorský systém, který
nám pomáhá jasně vymezit jednotlivé úkoly a role. Mentor, jež je mnohdy přímo navázán na organizaci, je
spíše rádcem a koučem než koordinátorem aktivit skupiny.
Při propagaci Dobrovolnického klubu se osvědčilo klást důraz na jeho vzdělávací rozměr (tedy, co se
činností v klubu lze naučit a jak se to může hodit v dalším životě). Obecná prospěšnost projektů je sice
základním předpokladem jakéhokoli projektového záměru, je to ale právě práce se vzděláváním, co tvoří
hlavní přidanou hodnotou Dobrovolnického klubu. Lidský potenciál je hlavním pojítkem celé struktury
klubu. Díky tomu, že dobrovolníci jsou aktivní, energičtí a inspirativní lidé, není v klubu nouze o nové
nápady a myšlenky, které někdy sahají i za současné hranice klubu. S vědomím výše uvedeného, je pro
naši organizaci a pro dobré fungování klubu nesmírně důležité pracovat právě na oné lidské dimenzi.
Přátelské prostředí a otevřená atmosféra klubu je vytvářena nejen při oficiálních setkáních, ale hlavně při
neformálních příležitostech a společenských událostech.
Dobrá praxe z našeho Dobrovolnického klubu je dále detailně rozebrána v následujících kapitolách.
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2. Pro koho a jak je Dobrovolnický klub
přínosný?

Existence Dobrovolnického klubu pozitivně ovlivňuje hned tři cílové skupiny – zúčastněné dobrovolníky,
organizaci (INEX-SDA), a společnost obecně (zejména pak ty, kteří se buď setkávají s projekty anebo s
dobrovolníky).

Přínosy pro dobrovolníky:
Přínosy pro dobrovolníky lze shrnout v bodech následovně:
• rozvoj kompetencí / měkkých dovedností, jako jsou např: projektový a finanční management, práce v
týmu, vedení lidí, organizační dovednosti, kreativita, podnikavost atd.,
• dlouhodobá příležitost učit se, uvědomovat si svůj potenciál k růstu, získat zodpovědnost a modelovat
své učení dle vlastních představ a potřeb,
• prostor pro realizaci vlastních nápadů s podporou INEX-SDA,
• možnost účastnit se vzdělávacích seminářů dle svých osobních preferencí,
• kontakt a spolupráce s dalšími aktivními a podobně smýšlejícími lidmi s různou úrovní zkušeností,
• záštita a pomoc organizace při fundraisingu (zejména při psaní projektových žádostí),
• mentoring a kvalitní zpětná vazba.
Je třeba si uvědomit i to, že dobrovolníci během svého zapojení do projektových skupin postupně
mění svoji roli. Mají-li zájem, mohou postupovat po “kompetenčním žebříčku” od řadového
dobrovolníka přes koordinátora aktivit skupiny až k roli mentora jiné projektové skupiny.

Přínosy pro organizaci:
V následujících bodech popisujeme přínos Dobrovolnického klubu pro INEX-SDA, nicméně se domníváme,
že se jedná o benefity přenositelné v zásadě na jakoukoli organizaci, která bude s dobrovolníky tímto
způsobem systematicky pracovat:
• dlouhodobá činnost dobrovolníků je prospěšná pro naplňování vize organizace,
• úspěšné dobrovolnické projekty pod záštitou organizace přispívají k šíření jejího dobrého jména a
zároveň také k oslovování nových dobrovolníků či cílových skupin,
• dobrovolnické aktivity přispívají k navazování kontaktu s dalšími lidmi v okolí, které může činnost
organizace zajímat nebo s nimiž lze v budoucnu spolupracovat,
• kontinuální práce s dobrovolníky, která vytváří okolo organizace komunitu sympatizujících lidí, zajišťuje
lepší součinnost mezi organizací a dobrovolníky.
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Přínosy pro společnost:
Přínosy pro dobrovolníky a organizaci, která Dobrovolnický klub zaštiťuje, by samy o sobě byly bez
valné hodnoty, kdyby celá činnost klubu nesměřovala ke společenskému prospěchu. Projekty v rámci
Dobrovolnického klubu mají vždy obecně prospěšný charakter, který se projevuje především na lokální
úrovni. Demokratická společnost potřebuje aktivní občany, kteří se zajímají o své okolí, jsou schopni
reflektovat aktuální dění a reagovat na něj. Dobrovolnický klub přispívá k výchově právě takových lidí a
zároveň zvyšuje povědomí společnosti o dobrovolnictví a jeho kladných dopadech na jedince i společnost.
Zároveň klub odmítá jakékoliv formy sociální, národnostní, náboženské, politické, rasové, genderové či jiné
diskriminace a jeho aktivity přispívají ke zvyšování mezikulturní citlivosti skrze šíření hodnot tolerance a
nenásilí.
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3. Aktivity v rámci Dobrovolnického klubu
Jádro aktivit Dobrovolnického klubu tvoří projektové skupiny a vzdělávací semináře, probíhají však i další
setkání či aktivity, jejichž cílem je klub zviditelnit navenek, zpřístupnit jej dalším mladým lidem se zájmem
a zároveň podpořit vznik nových projektových nápadů. Pro dobré fungování klubu je nesmírně důležité
setkávat se i s lidmi mimo klub, kteří se skrze osobní setkání s dobrovolníky, koordinátory či mentory
mohou rozhodnout do činnosti klubu také zapojit a rozšířit tak dobrovolnické řady. Osobní kontakt a
vlastní zkušenost s aktivitami klubu jsou nejlepší cestou, jak získat nové aktivní dobrovolníky. Vedle toho
samozřejmě ke zviditelnění aktivit klubu používáme také naši webovou stránku a sociální sítě, zejména
Facebook.
Na následujících řádcích popisujeme jednotlivé aktivity klubu více do detailu.
1. Projektové skupiny – Tyto tvoří jádro aktivit Dobrovolnického klubu. Formují se především na
začátku sezóny (obvykle v říjnu) a umožňují dobrovolníkům uplatnit a realizovat vlastní nápady či připojit
se k iniciativě jiných aktivních členů klubu. Detailní informace o projektových skupinách jsou obsaženy v
následujících kapitolách.
2. Vzdělávací semináře – Dobrovolnický klub pořádá v průběhu roku pro své členy bezplatné vzdělávací
semináře na témata, která si účastníci sami zvolí. Výběr témat seminářů vychází z potřeb projektových
skupin, snažíme se co nejpružněji přizpůsobovat nabídku aktuálním potřebám. Doposavad proběhly semináře
například na tato témata: projektový management, finanční řízení projektů, strategické plánování, vedení
lidí a práce ve skupinách, mentoring a koučinkí, prezentační dovednosti, zážitková pedagogika, práce s
novými médii, marketing a campaigning a mnohé další.
3. Ponávratový víkendový seminář – Jednou ročně organizujeme víkendové setkání pro dobrovolníky,
jež se vrátili ze svých zahraničních dobrovolnických projektů2 Tyto projekty se odehrávají v období od jara
do konce léta, víkendový seminář je tedy plánován většinou na začátek října. Setkání se zaměřuje na
reflexi prožité dobrovolnické zkušenosti (např. na pojmenování osobních výsledků učení) a na síťování
s dalšími dobrovolníky. Zároveň během tohoto setkání vznikají první nápady vhodné k realizaci v rámci
klubu a také se formují první projektové skupiny. Tento víkend je mimojiné využit k představení přístupu
neformálního učení, vzdělávacího potenciálu dobrovolnictví a k další motivaci dobrovolníků směrem k jejich
dlouhodobému zapojení.

2. Obě organizace, INEX-SDA a Zavod Voluntariat, jsou součástí sítí organizujících tzv. workcampy – mezinárodní projekty pro menší skupiny
dobrovolníků z celého světa, které trvají 2-3 týdny a jsou zaměřeny na pomoc místní komunitě s konkrétním úkolem. Důležitou součástí workcampů
je také mezikulturní výměna a mezikulturní učení, a to jak mezi dobrovolníky, tak s místní komunitou samotnou. Více informací lze nalézt zde: https://
www.workcamps.info/icamps/.
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4. Další pravidelná setkání – Pravidelné setkávání členů projektových skupinek je zásadní pro sdílení
zkušeností, síťování a vytváření stabilní dobrovolnické komunity kolem organizace. Tato setkávání probíhají
v několika následujících formách:
• organizovány koordinátorem Dobrovolnického klubu, např. jedno odpoledne či večer jednou za několik
měsíců, se strukturovaným programem; dobrovolníci zde mohou sdílet své dosavadní zkušenosti s
projekty;
• pravidelné aktivity pořádané přímo projektovými skupinami v rámci své činnosti, např. debaty či
workshopy;
• organizovány spontánně samotnými dobrovolníky či koordinátorem formou neformálního posezení
«u piva»; celkově se osvědčilo vytvářet kromě výkonově zaměřených setkání i prostor pro neformální
networking jednoduše řečeno pro to, aby si dobrovolníci mohli mezi sebou i nestrukturovaně popovídat.
Na podobném principu propojení vzdělávání a společenské události fungují i další pravidelné
aktivity Dobrovolnického klubu, např. tzv. Kukátka do světa (cestovatelské večery mezinárodních
dobrovolníků) a větší společenské akce konající se při zahájení a ukončení sezóny Dobrovolnického
klubu. Každoročně také Dobrovolnický klub pomáhá s organizací Mezinárodního dne dobrovolníků,
který připadá na 5. prosince.
5. Mezinárodní setkání – Díky vazbě Dobrovolnického klubu na mezinárodní projekty a kontaktům v
sítích partnerských evropských organizací mají členové klubu často možnost vycestovat na nejrůznější
mezinárodní projekty, např. mládežnické konference nebo výměny mládeže.
Aktivity Dobrovolnického klubu se překrývají se školním, resp. akademickým rokem – pravidelná setkání
klubu začínají zpravidla na počátku října. Činnost projektových skupin, realizace vzdělávacích seminářů a
další projektové aktivity pak probíhají během celého roku, výjimkou jsou zpravidla pouze letní měsíce, kdy
se naplno rozjíždí sezóna mezinárodních projektů.
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MANUÁL DOBROVOLNICKÉHO KLUBU

ZKUŠENOSTI INEX-SDA

4. Kdo jsou naši dobrovolníci a jak fungují
projektové skupiny v rámci Dobrovolnického klubu?

Typickým dobrovolníkem Dobrovolnického klubu je student/ka mezi 18-30 lety, která/ý se chce být aktivní
a v minulosti se účastnil/a alespoň jednoho zahraničního dobrovolnického projektu. Klub je však otevřen
všem lidem, kteří se chtějí zapojit do dobrovolnictví, bez ohledu na gender, věk, vzdělání, zkušenosti
nebo národnost. Jedinou podmínkou pro zapojení v projektové skupině je vlastní motivace být aktivní,
být přínosem společnosti a zároveň chtít rozvinout své vlastní kompetence. Většina projektových skupin
komunikuje v českém jazyce, za dobu existence klubu jsme však měli i jednu skupinu pracující v angličtině,
ve které působili také zahraniční dobrovolníci.
Členství v klubu není formalizováno, je založeno na samotné komunitě a dobrovolnosti. Při zapojení do
klubu dobrovolníci nevyplňují žádné přihlášky, ani neprochází výběrovým řízením. V případě, že dobrovolník
potřebuje potvrzení o své dobrovolné činnosti, může využít výše zmíněné aplikace „IM-PROVE“, která
ze zaznamenaných zkušeností dokáže vygenerovat veřejný profil zobrazující kompetence a jejich vývoj
a také základní údaje o organizaci či projektu. Na tomto základě pak může INEX-SDA vydat také oficiální
potvrzení dobrovolnické zkušenosti, pokud o něj dobrovolník požádá.
Organizační struktura Dobrovolnického klubu
koordinátor Dobrovolnického klubu
mentor projektové skupiny
koordinátor projektové skupiny
člen projektové skupiny
Organizační struktura Dobrovolnického klubu je poměrně jednoduchá a je vyjádřena pro každou danou
projektovou skupinu výše uvedeným schématem. Projektových skupin může být libovolné množství stejně
jako samotných dobrovolníků (ať už v rámci skupiny nebo celkově v klubu). Jednotlivé skupiny většinou
čítají mezi 5 a 10 členy.
• Koordinátor Dobrovolnického klubu je v současné době placená pozice v rámci INEX-SDA. Tento
pracovník koordinuje projekty související s fungováním klubu v rámci organizace (např. jeho celkové
financování), komunikuje s mentory skupin a podporuje jednotlivé projektové skupiny.
• Mentoři projektových skupin jsou většinou dobrovolníci s předchozími zkušenostmi z projektů
Dobrovolnického klubu. Mentory ale občas bývají i zaměstnanci organizace, kteří vykonávají tuto
činnost nad rámec svých pracovních povinností. Systém mentorování je vytvářen a organizován
samotnou organizací, proto jej podrobněji popisujeme dále v této kapitole.
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• Koordinátorem projektové skupiny se rozumí člen skupiny, který nad rámec svých dalších
povinností zajišťuje koordinaci činnosti skupiny a také komunikaci v rámci týmu a mezi skupinou a
koordinátorem klubu. Není nezbytné, aby osoba zastávající tuto pozici byla stále jedna a tatáž, ale z
hlediska organizovanosti skupiny je nutné, aby vždy všichni věděli, kdo je současným koordinátorem.
Rozdělení úkolů mezi koordinátora a ostatní členy skupiny závisí na dohodě v rámci skupiny a v praxi
se toto mezi jednotlivými skupinami odlišuje podle jejich projektového zaměření. Z tohoto důvodu roli
koordinátora v manuálu více detailně nepopisujeme.

Systém mentorství
Mentor je klíčovou postavou podpory projektové skupiny.
Úlohou mentora je především:
• podporovat skupinovou dynamiku tak, aby skupina fungovala jako kolektiv a udržovala si motivaci –
mentor má zásadní roli ve fázi formování skupiny stejně jako ve fázi stormingu3 (kdy v případě potřeby
využívá metod facilitace a mediace). Mentor by měl skupinu podpořit zejména v procesu vytváření
týmu, aby skupina toto náročné období dobře zvládla a posunula se do dalších fází skupinové dynamiky,
kdy je schopna jednotlivé úkoly vykonávat snadněji a efektivněji.
• podporovat skupinu při nastavování vlastních pravidel a cílů v začátku fungování, pomáhat skupině při
vymezování témat a cílů a ohlídat realističnost záměru a jeho přínosnost pro společnost.
• podporovat skupinu při nastavování systému učení – přivést pozornost na vlastní rozvoj skrze realizaci
projektu a naplánovat proces učení.
• pomáhat skupině s projektovým řízením, především při následování projektového cyklu, nebo při
předávání vlastních zkušeností. Mentor by neměl v tomto případě zasahovat a sdílet své vlastní
znalosti a zkušenosti, nýbrž by měl využívat koučingový přístup a zasahovat do činnosti co nejméně
(např. nechat skupinu udělat chybu, to je totiž nejlepší cesta k učení). Míra podpory záleží na potřebách
každé skupiny.
• v případě potřeby pomáhat skupině v udržení se v mezích projektu, např. předcházet výraznému
odchýlení od původního projektového záměru.
• komunikovat s koordinátorem klubu ohledně vzdělávacích potřeb skupiny a toho, jak skupina celkově
funguje, případně jak potřebuje podpořit.
Úlohou mentora není:
• koordinovat aktivity skupiny.
• přímo se účastnit práce skupiny či plnění jednotlivých úkolů.
• nést zodpovědnost za to, že skupina svůj projekt realizuje.
• vědomě ovlivňovat skupinu vlastními představami o tom, jak by se věci měly dělat.

3. Bouření je optikou skupinové dynamiky popisováno jako druhá fáze vývoje skupiny. Během této fáze se rozdělují a ustavují role jednotlivců, probíhá
určitý “boj o moc a kontrolu”. Ve skupině dochází k častým výměnám názorů, jednotlivci si ujasňují své role ve skupině a zároveň vytváří podskupiny.
Členové skupiny/podskupin diskutují o rolích ostatních, vedení skupiny, vzniku podskupin a někdy se také vzájemně kritizují. Tato fáze, i když to
během ní může vypadat na rozpad skupiny, je velmi důležitou součástí celého procesu utváření fungujícího týmu.

14

Nezasahování mentora do činnosti skupiny je stěžejně důležité. V minulosti jsme si již ověřili, že pokud
skupina nedostane možnost fungovat co nejsvobodněji včetně možnosti dělat chyby a učit se z nich, může
to být pro ni velmi demotivující. Pochopitelně, že mentor může skupinu upozornit například na to, že se její
kurz velmi výrazně odchýlil od původního projektového záměru nebo že plánované řešení se již v předchozí
praxi ukázalo jako slepá ulička. Musí si být však vědom hranice mezi takovouto dobrou radou a přímým
zasahováním do skupinové práce.
Mentoři se pravidelně setkávají (zhruba jednou za 2 měsíce), probírají aktuální dění v projektových
skupinách a vyměňují si zkušenosti. Setkání organizuje a vždy se účastní i koordinátor
Dobrovolnického klubu. Je-li to zapotřebí, nebo existuje-li poptávka, mohou být vzdělávací
semináře organizované klubem zaměřeny tematicky na mentorství a koučink a cílené přímo na
mentory.

Tvorba témat projektových skupin
Témata pro projektové skupiny mohou vznikat v zásadě dvěma způsoby. Prvním, který je z hlediska
efektivity učení ideální, je situace, kdy projektový záměr vymyslí přímo dobrovolník/ce či projektová
skupina. V takovém případě je vcelku ihned jasné, na čem bude skupina pracovat. Dobrovolníci v takových
projektových skupinách mají zpravidla vysokou motivaci a identifikují se s tématem projektu mnohem
snáze, jelikož jej sami vymysleli.
Druhým způsobem je situace, kdy nápad vzejde z INEX-SDA a dobrovolníci se k němu připojí. V roce 2013
se jednalo o dominantní taktiku, která však přinesla kladné výsledky pouze zhruba v polovině případů.
Výhodou tohoto přístupu je, že dává možnost uplatnit se dobrovolníkům s velkou vůlí a zájmem o práci na
projektu, kteří však nemají vlastní konkrétní představy a očekávání. Na druhou stranu, pokud nápad nepřijde
přímo od dobrovolníků, jejich „pocit vlastnictví“ projektu je mnohem slabší. Toto lze často vypozorovat na
nedostatku motivace a odhodlání projekt realizovat.
Nejlepším způsobem, jak generovat témata, se tedy zdá být podpora dobrovolníků ve vytváření vlastních
projektových návrhů doplněná ve druhé fázi o alternativní návrhy vycházející z INEX-SDA (zpravidla při
prvním sezónním setkání Dobrovolnického klubu). Celý proces výběru tématu probíhá v době formování
projektové skupiny.
Dobrovolníci mají plné právo na duševní vlastnictví projektů, jejich obsah i realizaci. INEX-SDA jim poskytuje
pouze takový druh podpory, který je popisován v tomto dokumentu.
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Podpora projektových skupin ze strany INEX-SDA a přístup k financování
Dobrovolnický klub je platformou náležející k organizaci INEX-SDA, a proto se veškerá podpora, které
se dostává aktivitám v něm realizovaným, opírá v prvé řadě právě o INEX-SDA. Podporu lze rozdělit na
organizační a finanční.
Organizační podpora spočívá v:
• mentorování ze strany zkušeného dobrovolníka či zaměstnance organizace,
• poskytování zázemí pro týmové schůzky či workshopy (v zasedací místnosti INEX-SDA) a materiální
podpory,
• sdílení know-how v oblasti PR, práce v týmu, faundraisingu (vč. grantových žádostí) atd.,
• poskytnutí záštity při psaní projektových žádostí a organizačního zázemí (individuálně podle toho, co
skupina potřebuje),
• networkingu mezi jednotlivými dobrovolníky i skupinami,
• poskytování nástrojů k osobnímu rozvoji dobrovolníků (aplikace IM-PROVE, semináře atd.),
• sdílení kontaktů na případné donory a partnery dobrovolnických projektů vycházející z dobré praxe
organizace.
Poskytování finanční podpory vychází ze skutečnosti, že Dobrovolnický klub vznikl v rámci projektu
financovaného z evropského programu EuropeAid. To umožňovalo INEX-SDA financovat nediferencované
náklady jako materiál, tisk, část nákladů na ubytování či cestovné (pokud to aktivity projektových skupin
vyžadovaly), lektorné apod.

Nikdy ovšem nebylo možné financovat specifické potřeby projektových skupin, zejména finančně
náročné aktivity (zážitkové víkendy, výměny mládeže apod.). Jednotlivé projektové skupiny
proto musí své aktivity kofinancovat i z jiných zdrojů. Co se zprvu jevilo jako slabina financování
klubu, můžeme nyní vnímat spíše jako jeho silnou stránku. Nutnost vyhledávat a psát vlastní
grantové žádosti vedla k tomu, že členové projektových skupin sami pronikli do oblasti finančního
managementu a fundraisingu.

V současné době je přístup k financování v Dobrovolnickém klubu takový, že úhradu případných
provozních nákladů si projektové skupinky domlouvají individuálně s koordinátorem Dobrovolnického
klubu (financování záleží také na aktuálních finančních možnostech organizace). Zároveň motivujeme
dobrovolníky k vlastnímu fundraisingu, samostatnému hospodaření s projektovým rozpočtem a aktivnímu
hledání příležitostí k financování. Dobrovolnický klub dále podporuje dobrovolníky ve fundraisingu i skrze
aktualizovaný grantový kalendář, který je k dispozici na jeho webových stránkách.
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Příklady úspěšných projektů Dobrovolnického klubu
Od vzniku Dobrovolnického klubu na jaře roku 2011 do konce roku 2015 bylo v jeho rámci realizováno
celkem 20 úspěšných projektů a další byly ve fázi příprav. Několik z nich zde popisujeme pro vaši inspiraci.
Na stránce https://www.inexsda.cz/en/dok#projects. můžete najít popisy všech projektových skupin.
SUStainability MAKers (započato 2015)
Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí zaměstnanců firem o společenské odpovědnosti firem
(CSR), zejména pak poukázat na to, že CSR není pouze o filantropii, ale mělo by cílit na změnu v samotném
fungování firmy směrem ke společensky a environmentálně zodpovědnému způsobu. Podle nás by firmy
měly zahrnout princip udržitelnosti přímo do svého fungování a vytvářet tak hodnoty prospěšné pro firmu
i společnost jako takovou (“win-win”).

Skupina pracuje na dvou iniciativách:
Environmentální – Snaží se o rozšíření používání
nápojových kelímků na více použití (namísto
jednorázových plastových kelímků) na Náplavce
a dalších místech v Praze. V roce 2016 skupina
realizovala výstavu za účelem zvýšení povědomí
veřejnosti o tématu udržitelnosti.
Sociální – Vyvíjí webovou stránku s cílem propojit
malé a středně velké podniky s projekty NNO a
pomoci firmám zlepšit jejich CSR.
Na Den (pokračující iniciativa, vznik v roce
2014)
Propojovat neziskové organizace a širokou
veřejnost – to je cílem iniciativy Na Den. Jejich
model jednodenních dobrovolnických akcí
pořádaných ve spolupráci s různými neziskovými
organizacemi umožňuje účastníkům prožít jeden
den v dané organizaci. Účastníci poznají prostředí
organizace a aktivity, kterým se věnuje, a také se
přímo zapojí do její činnosti – ať už do běžného
každodenního chodu organizace nebo do přípravy
konkrétní mimořádné akce.
Projekt se dále rozvíjí a již přesáhnul hranice
Dobrovolnického klubu – skupina založila vlastní
neziskovou organizaci a jejich aktuálním cílem je
zapojit do organizace další dobrovolníky a růst.
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Step Out from the Crowd (realizováno v roce
2013)
Zážitkový kurz, během něhož mohli účastníci
okusit na vlastní kůži život v totalitě a reflektovat
svobodu a její hranice v současné společnosti.
Projekt patří k těm nejambicióznějším a rovněž
nejúspěšnějším v naší dosavadní historii.
Pořadatelům se podařilo pozvat celkem 24
mladých lidí ze čtyř evropských zemí (Česká
republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) a
získat finanční grant od Visegrádského fondu.

Zkušenosti z Dobrovolnického klubu pohledem dobrovolníků
Dobrovolníci sami jsou těmi, kdo rozhodují o tom, zda se vize Dobrovolnického klubu skutečně daří naplňovat.
Většina citací pochází z interní evaluace z let 2013 a 2014.

“Dozvěděla jsem se, co všechno je potřeba k vytvoření fungujícího projektu (grant, kampaň atd.), jak je to složité,
ale i zábavné. Naučila jsem se využívat různé online komunikační nástroje, zlepšila si komunikační schopnosti,
díky semináři jsem se dozvěděla něco o marketingu…”
“Zjistila jsem, co všechno vlastně práce na projektu přináší, od organizování schůzek po organizaci samotného
dobrovolnického dne.”
“Díky práci v projektové skupince se mi povedlo více proniknout do zážitkové pedagogiky.”
“Bylo cenné, že jsem mohla hodně používat angličtinu i při komunikaci s lidmi, které neznám. Poznala jsem pocit,
jaké to je, dotáhnout něco do konce.”
“Naučil jsem se plánovat a formulovat cíle pomocí metody SMART.”
“Naučila jsem se hodně na poli vedení skupiny, facilitace pracovních schůzek, efektivní komunikace ve skupině,
prezentace projektu, dělání a zacílení kampaní, komunikace s médii atd.”
„Dobrovolnický klub je možnost, jak využít svůj volný čas aktivně a smysluplně. Dá ti možnost vyzkoušet si nové
věci a skrze to všechno poznat nejen další bezva lidi, ale hlavně i sebe sama.“
“Tvorba kampaně Na Den je pro mě dobrá příležitost jak potkat spoustu otevřených a inspirativních lidí. Je to moje
první zkušenost s dobrovolnickými projekty, ale určitě ne poslední!”
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Mezinárodní dobrovolnictví je hlavní náplní činnosti slovinské organizace Zavod Voluntariat. Misí organizace
je podporovat myšlenky míru, sociální spravedlnosti, udržitelného rozvoje, mezinárodní spolupráce a
solidarity skrze dobrovolnickou práci a dobrovolnické projekty. Věříme, že mezinárodní dobrovolnictví je
přínosem nejen pro osobní rozvoj jedince, ale podporuje také sociální spravedlnost, mezikulturní učení a
vzdělávání pro mír a toleranci. Naší vizí je svět postavený na hodnotách míru, sociální spravedlnosti a
udržitelnosti, ve kterém lidé žijí ve vzájemném respektu a konflikty řeší nenásilnou formou. Více informací
o naší organizaci je dostupných na adrese: www.zavod-voluntariat.si.
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1. Klub dobrovolníků v Zavod Voluntariat
Klub dobrovolníků (zkr. „CoV“ z angl. Club of Volunteers) byl založen již v roce 2001, nicméně od té doby
prošel mnohými změnami. V tomto manuálu je popsáno, jak klub funguje posledních šest let, během kterých
se klub měnil jen nevýrazně.
Klub dobrovolníků představuje prostor určený k podpoře aktivního občanství u mladých lidí žijících v
Ljubljaně. Sdružuje mladé lidi, kteří se zajímají o dobrovolnictví, mezinárodní síťování/dialog, překonávání
různých forem diskriminace a chtějí se zapojit do společenského dění. Lidé zapojení v klubu vykonávají
různé formy aktivit (iniciativy, projekty), které vymysleli oni sami, a zároveň při tom získávají nové
zkušenosti a dovednosti a procházejí procesem učení v příjemném a podporujícím prostředí. Dobrovolníci
bývají zpravidla samostatní, v případě potřeby jim poskytnou podporu zaměstnanci organizace nebo
zkušenější dobrovolníci. Pozitivním efektem zapojení se do dobrovolnictví je získání kompetencí, které
zvyšují zaměstnatelnost samotných dobrovolníků.
CoV je částečně tvořen dobrovolníky Evropské dobrovolné služby při Zavod Voluntariat, kteří se každoročně
mění, z toho důvodu se i samotný klub rok od roku vyvíjí. Klub je formován také místními dobrovolníky, z
nichž někteří zde fungují již několik let a jiní svět dobrovolnictví teprve objevují. Z výše uvedených důvodů se
klub během své existence měnil a pod jeho záštitou fungovaly různé skupiny pracující nad různými tématy.
Mladí lidé zde však vždy hráli klíčovou roli, klub odjakživa sloužil jako místo k realizaci jejich nápadů a k
získávání společenských dovedností. Mladí dobrovolníci jsou často v kontaktu i s dalšími organizacemi dle
oblastí jejich zájmu, to vede k ještě většímu propojování a širší spolupráci při organizaci různých událostí,
jako např: „Festival migrantského filmu“ (z ang. Festival of Migrant Film), „Týden globálního učení“ (z ang.
Week of Global Learning) nebo „Festival Bivak“.

Tento rok, 2016, je Klub dobrovolníků tvořen třemi projektovými skupinami: jedna má na starosti organizaci
aktivit v Ljubljaně a koordinaci dobrovolnického blogu, další dvě se věnují realizaci výměn mládeže. Kromě
těchto tří aktivních skupin jsme během roku v kontaktu i s dalšími dobrovolníky, kteří za námi mohou přijít
s vlastním nápadem na projekt, nebo které naopak v případě potřeby oslovujeme s nabídkou dobrovolnictví
my. Klub prochází v podstatě neustálou transformací – každý rok přichází noví dobrovolníci a jiní odchází
a jsou to právě dobrovolníci, kdo určuje směr, jakým se klub bude ubírat. Další části manuálu přibližují
fungování klubu detailněji.
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2. Jak Klub dobrovolníků funguje v rámci
Zavod Voluntariat

Navzdory tomu, že Zavod Voluntariat nemá tak propracovaný systém podpory pro dobrovolníky jako
INEX-SDA (má pouze dva zaměstnance), se dostává dobrovolníkům veškeré podpory, kterou potřebují.
Jeden ze zaměstnanců organizace zastává roli mentora, dobrovolníci si tak jsou vědomi, na koho se mají
v případě potřeby obrátit. Potřebují-li podporu, např. s přípravou projektu, je úkolem mentora jim takovou
pomoc poskytnout a zároveň se ujistit, že dobrovolníci dostanou všechny potřebné informace. Mentorství
samotné pak funguje na stejném principu jako v INEX-SDA, viz kapitoly výše.
Na jedné straně je Klub dobrovolníků vždy otevřen lidem, kteří by chtěli rozvinout své vlastní nápady
nebo projekty, a poskytuje jim potřebný prostor a know-how, na straně druhé klub sám organizuje akce
za účelem zvýšení povědomí veřejnosti o dobrovolnických projektech (zejména o výměnách mládeže, SCI
workcampech a Evropské dobrovolné službě). Takové akce jsou příležitostí klubu se zviditelnit a zároveň
naplnit roli klubu jako kontaktního bodu mezi mladými lidmi a organizací.
Událost organizovaná Klubem dobrovolníků je považována za úspěšnou, pokud projektová
skupina dovede svůj nápad zdárně do konce, tj. překoná všechny překážky, jež vyvstaly během
příprav (např. problémy s hledáním vhodného místa pro realizaci, náhlé odstoupení partnerské
organizace apod.), a akci/projekt zrealizuje. Je důležité, aby si skupina byla vědoma toho, co se
během projektu naučila, byla schopna se poučit ze svých chyb a věděla, co udělat lépe při příštím
projektu.
Jako největší výzva pro Klub dobrovolníků se ukázalo být získávání nových dobrovolníků a účastníků
projektů. Klub se dotázal účastníků svých aktivit, odkud se o každé z akcí dozvěděli – potvrdilo se, že
populární sociální síť Facebook je nejefektivnějším nástrojem při propagaci aktivit. Také z toho důvodu
využívá klub svou facebookovou stránku jako hlavní online nástroj ke zviditelnění a nalákání nových
účastníků a dobrovolníků.
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3. Projektové skupiny Klubu dobrovolníků
3.1. Projektová skupina působící v Lublani
Tato projektová skupina představuje hlavní složku Klubu dobrovolníků a je složena z dobrovolníků Evropské
dobrovolné služby a stážistů organizace. Čas od času se do skupiny připojí i někteří místní dobrovolníci
za účelem spolupráce na konkrétních specifických aktivitách či projektech. Skupina funguje poměrně
nezávisle, ale je ve stálém kontaktu s koordinátorem EDS a ředitelkou organizace. Projektová skupina má
dvě hlavní oblasti zájmu:
a) Organizace akcí
Organizace akcí je hlavní náplní činnosti jak této skupiny, tak celého klubu, zároveň toto zabírá nejvíce času i
energie dobrovolníků. Pro rok 2016 se skupina rozhodla zaměřit na propagaci krátkodobých a dlouhodobých
dobrovolnických projektů Zavod Voluntariat odehrávajících se jak ve Slovinsku, tak v zahraničí. Jednotlivé
aktivity se od sebe liší formou, skupina organizuje umělecké dílny, filmové večery, taneční workshopy,
pikniky, hospodské kvízy a další. Tematické zaměření aktivit je také široké, od udržitelnosti přes lidská
práva po sociální spravedlnost. Skupina se zároveň snaží oslovit mladé lidi žijící ve Slovinsku se zájmem o
seznámení se s lidmi podobného smýšlení a o dobrovolnictví.
Skupina si sama rozhoduje o tom, na jakých aktivitách budou pracovat a kdo za co nese zodpovědnost.
Vzhledem k tomu, že členové týmu mají zpravidla široké spektrum zájmů, organizuje skupina poměrně
mnoho různých aktivit. Obecně lze říci, že ten, kdo přijde s nějakým nápadem, je pak také zodpovědný za
jeho realizaci, ostatní mu při tom asistují. Každý nápad či akce se diskutuje na setkáních skupiny jednou
týdně.
Akcí organizovaných skupinou se účastní mezi 5 a 25 lidmi. Předem je vždy velmi těžké odhadnout, kolik
lidí na akci dorazí, doposud nebyla skupina schopna určit, co se skrývá za vysokou fluktuací účastníků.
Každá událost je propagována skrze Facebook, zahrnuta do pravidelného oběžníku organizace a sdílena
na několika facebookových stránkách, skupinách a mezi přáteli dobrovolníků. Jako zatím nejúspěšnější
akce v roce 2016, kterých se opakovaně účastní kolem 20 účastníků, se jeví promítání filmů. Tento fakt
vedl skupinu k závěru, že mladí lidé v současnosti preferují spíše akce, kterých se mohou pasivně účastnit
a při kterých není vyžadována jejich aktivní účast. Skupina by tento fakt ráda zohlednila při plánování
budoucích akcí a projektů.
b) Klubový blog
Dalším úkolem skupiny je spravování blogu, který shromažďuje výpovědi dobrovolníků, jež se účastnili
některého z projektů – výměny mládeže, EDS či SCI workcampu. Cílem tohot blogu je propagovat
dobrovolnické projekty neformální cestou skrze osobní příběhy a zkušenosti ostatních dobrovolníků. Blog
je dostupný na této webové stránce: blog.zavod-voluntariat.si.
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3.2. Projektové skupiny výměn mládeže
Dvě skupiny, které tento rok realizují výměny mládeže, čítají každá po dvou členech. Obě skupiny mají
přiřazeného mentora, který je zaměstnán v Zavod Voluntariat. Mentor je přítomen na schůzkách skupin
pouze v případě, že skupina potřebuje asistenci.
Skupiny jsou složeny z dobrovolníků, kteří byly do činnosti organizace zapojeni již v minulosti. Například
skupina, která chystala výměnu „Craft your own success” (viz níže), vznikla po návratu jeho členů ze
semináře v České republice organizovaném v rámci dlouhodobého projektu „ZDoKonal se!”. Na tomto
semináři mohli účastníci rozvíjet své vlastní nápady na projekty a zároveň se naučili základy projektového
řízení. Zavod Voluntariat pak poskytl těmto motivovaným dobrovolníkům příležitost jejich projekt realizovat,
zároveň jim poskytl veškerou potřebnou podporu po celou dobu plánování i realizace projektu.
Druhá projektová skupina pracující na výměně s názvem „The Butterfly Effect” je složena z účastnice
programu GLEN1 a ze slovenské stážistky, jež v organizaci působila v rámci programu Erasmus+. Skupina
vznikla po návratu GLENní dobrovolnice z její zahraniční stáže. Motivovaná a plná nápadů, jak sdílet získané
znalosti a prožité zkušenosti s lidmi ve Slovinsku, vytvořila tým se slovenskou stážistkou, která se také
zajímala o globální rozvojové vzdělávání. Při konzultaci jejich nápadu se zaměstnanci organizace se všichni
shodli na tom, že je to skvělá příležitost k zorganizování výměny mládeže. I přesto, že slovenská stážistka
svou stáž v organizaci již ukončila, zůstává stále aktivně zapojena do plánování a realizace projektu skrze
partnerskou organizaci na Slovensku.
Popisy výše zmiňovaných výměn mládeže:

- Craft your Own Success
Tato výměna mládeže se konala od 5. do 13. srpna 2016 v Jesenici ve Slovinsku. Hlavním cílem výměny
bylo poskytnout prostor pro mezikulturní setkání, kde se mladí lidé mohli dozvědět o různých tradičních
řemeslech a o jejich důležitosti pro moderní společnost. Program výměny byl nastaven tak, aby inspiroval
účastníky k vlastnímu přemýšlení nad možnými alternativami klasického zaměstnání, např. o svém vlastním
podnikání. Účastníci dostali příležitost rozvinout své vlastní manuální schopnosti, preciznost, vytrvalost a
kreativitu během různých řemeslných dílen, což vedlo také k jejich profesnímu a osobnímu rozvoji. Výměna
se dále snažila o (1) zvýšení povědomí o významu tradic, řemesel a o konceptu soběstačnosti, (2) předání
základních podnikatelských dovedností a podpoření jejich vlastní iniciativy, (3) posílení kritického myšlení
účastníků o dnešním konzumním způsobu života a pobídnutí směrem k udržitelnému a „DIY“ (z ang. „Do
It Yourself“ – volně přeloženo jako „udělej si sám“) způsobu života. Partnerskými organizacemi byly: The
International Youth Exchange Office – Torino City Council (Itálie), Útilapu Hálózat (Maďarsko), Organizace
STEP (Slovensko) a My dreams come true (Polsko).

4. Více informací o vzdělávacím cyklu GLEN lze nalézt na http://glen-europe.org/.

25

- The Butterfly Effect
Tento projekt se bude konat v Ljubljani ve Slovinsku běhen zimy 2016/2017, přesné datum bude teprve
stanoveno. Hlavní náplní výměny bude objevování možností udržitelného životního stylu v každodenním
životě mladých lidí, dále se výměna zaměří také na to, jak šířit nabyté znalosti a dovednosti ve svém
domácím prostředí. Hlavními tématy výměny jsou: udržitelný rozvoj, globální propojenost, produkce zboží
a fair trade. Účastníci budou mít možnost skrze neformální učení prozkoumat spojitosti mezi jejich osobní
spotřebou a lokálními a globálními otázkami. Po absolvování výměny budou schopni kriticky zhodnotit
svou osobní spotřebu a rozvinout alternativní, více udržitelné, vzorce spotřebitelského chování. Skupina
by skrze tuto výměnu mládeže chtěla také zvýšit povědomí účastníků o současných globálních výzvách a
o tom, jak tyto výzvy využít ve svůj prospěch (např. podnikatelská příležitost – jak si nastavit svou vlastní
kariérní cestu a zároveň rozvíjet hodnoty respektu, solidarity a spravedlnosti). Účastníci během výměny
vytvoří brožuru, která bude obsahovat všechny výstupy všech aktivit a také principy a příklady dobré praxe
z eticky a sociálně zodpovědných firem/spolků působících v partnerských zemích projektu. Partnerskými
organizacemi jsou: Zala Briviba/Green Liberty (Lotyšsko), Ekumenická akademie (Česká republika), Magyar
Onkenteskuldo Alapitvany (Maďarsko) a Vicolocorto (Itálie).
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