
INEX
SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH 

AKTIVIT

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2003



INEX – SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH AKTIVIT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003
2



ÚÚVODVOD  

Tato výroční zpráva byla dle rozhodnutí Generálního shromáždění a z jeho pověření 
schválena Radou sdružení 6.června 2004 v Kosteleckých Horkách.
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PPOSLÁNÍMOSLÁNÍM INEX-SDA  INEX-SDA JEJE

PROPAGACE DOBROVOLNICTVÍ
Naším  posláním  je  propagovat  dobrovolnictví  na  všech  úrovních  společnosti,  v národním  i 
mezinárodním měřítku; ukazovat cestu k občanské účasti na veřejných věcech; pružně reagovat na 
společenské  problémy;  iniciovat  a  realizovat  veřejně  prospěšné  projekty;  nabízet  pomoc  místním 
komunitám při plánování i realizaci projektů; zajišťovat lobbying v oblasti dobrovolnictví.

PRÁCE S DOBROVOLNÍKY, DĚTMI I MLÁDEŽÍ
Naším posláním je zajišťovat výměny dobrovolníků na mezinárodní úrovni i v rámci ČR; zvyšovat 
mobilitu  mládeže,  mezikulturní  poznávání  a  jazykovou  vybavenost;  nabízet  smysluplné  využití 
volného času dětí a mládeže.

VZDĚLÁVÁNÍ
Naším posláním je zprostředkovávat  informace a zkušenosti  v práci v neziskovém sektoru; nabízet 
zkušenosti  z práce na mezinárodní  úrovni;  poskytovat  informace a školení  v oblasti  rozvojového a 
mezikulturního  vzdělávání  a  práce  s dobrovolníky;  zprostředkovávat  zkušenosti  s prací  ve 
venkovském prostoru (Bílé Karpaty, Poorličí); uchovávat a obnovovat tradiční hodnoty venkovského 
životního stylu.
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ZZ  HISTORIEHISTORIE  AA  ČINNOSTIČINNOSTI  SDRUŽENÍSDRUŽENÍ
Občanské sdružení  INEX vzniklo v roce 1991 jako nezisková organizace pro výměny mládeže na 
mezinárodní tábory dobrovolné práce, zprostředkování pobytů au-pair apod., s prací dobrovolníků a 
propagací myšlenky dobrovolné práce se však ve sdružení počítalo minimálně.
V roce 1994 nastal zlom. Sdružení se stalo členem mezinárodní sítě  dobrovolnických organizací - 
Alliance organizací  evropské  dobrovolné  služby a  skrze  tuto  zastřešující  organizaci  jsme navázali 
mnohé další užitečné kontakty na organizace s podobným zaměřením po celém světě. Další změny 
nastaly koncem roku 1997, kdy jsme se více zaměřili na smysluplnost projektů tam, kde dobrovolníci 
pracují. Díky narůstajícímu zájmu ze strany obcí i jiných neziskových organizací jsme mohli rozšířit 
naše  dobrovolnické  aktivity  v České  republice,  přičemž  mezinárodní  výměny  dobrovolníků  stále 
zůstávají pozitivním nástrojem pro realizování našich cílů. 
Sdružení nese od podzimu 1998 název INEX-SDA (Sdružení dobrovolných aktivit). 
Od roku 2002 se sdružení aktivně angažuje na poli rozvojové problematiky - pořádáním seminářů a 
rozšiřováním povědomí o rozvojovém vzdělávání a také přípravou výměn dobrovolníků mezi Českou 
republikou a zeměmi globálního Jihu.
V roce 2001 se sdružení INEX – SDA stalo členem České rady dětí a mládeže (ČRDM).
V roce  2002  spolu  se  14  dalšími  subjekty  byl  INEX –  SDA zakládajícím  členem Českého  fóra 
rozvojové spolupráce (FoRS).

KKDODO  JEJE  TOTO  DOBROVOLNÍKDOBROVOLNÍK  

Jelikož je sdružení  INEX – SDA založeno na 
dobrovolné práci a spoustu aktivit zde zajišťují 
a  iniciují  dobrovolníci,  je  záhodno  zmínit  se 
několika  odstavci  o  tom,  co  to  vlastně 
dobrovolnictví je.
Dobrovolnictví  je  svobodně  zvolená  činnost, 
konaná  ve  prospěch  druhých  bez  nároku  na 
odměnu.  Dobrovolník  dává  část  svého  času, 
energie a schopností ve prospěch činnosti, která 

je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost 
nedostává  finanční  odměnu,  ale  často 
nedocenitelný dobrý pocit  z  pomoci ostatním, 
získává zkušenosti a nezřídka i přátelství. 

Dobrovolnictví  je  základním  stavebním 
prvkem občanské společnosti.
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NNAŠEAŠE  PROGRAMYPROGRAMY

SETKÁVÁNÍ V KRAJINĚ

Projekty zaměřené na podporu rozvoje venkova a venkovských komunit, pomoc malým obcím nebo 
venkovským neziskovým organizacím.
Cílem je probudit zájem o lokální způsob života spojený s pochopením a prosazování strategie trvale 
udržitelného rozvoje. Nejen zahraničním, ale i našim účastníkům ukazujeme tradice a hodnoty našeho 
venkovského života v různých regionech a diskutujeme odpovědnost člověka za místo, kde žije.

RUCE A HISTORIE

Projekt  je  zaměřen na pomoc při  obnově památek a spolupráci  při  jejich postupném oživování  a 
navracení  zpět  do povědomí především místních lidí.  Cílem je  pomáhat  při  rekonstrukci  hradů  a 
údržbě  zámeckých  areálů,  soustřeďujeme  se  také  na  péči  o  drobné  sakrální  památky  v krajině, 
participujeme na projektu  Střediska experimentální archeologie v Uhřínově v Orlických horách. Do 
programu patří také česko-německý projekt cesty ke kořenům zaměřený na oblasti bývalých Sudet.

MOSTY K PŘÍRODĚ

Projekty z oblasti péče o přírodu, chráněná území, veřejná prostranství. Spolupráce s ekologickými 
neziskovými organizacemi.

JEDEN DRUHÉMU

Projekty  sociálního  charakteru,  volnočasové  aktivity  s dětmi,  spolupráce  se  sociálně  zaměřenými 
neziskovými organizacemi.

VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ A PRÁCE S DOBROVOLNÍKY

Dobrovolníky vysíláme na krátkodobé (2-3 týdny), střednědobé (3-4 měsíce), dlouhodobé (půl roku až 
rok).

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci programu pořádáme semináře, přednášky, besedy a školení.



ZZPRÁVAPRÁVA  OO  ČINNOSTIČINNOSTI

SETKÁVÁNÍ V KRAJINĚ

V roce 2003 bylo v rámci programu realizováno 7 mezinárodních 
krátkodobých akcí:
 Tvarožná Lhota I, II Bílé Karpaty – práce na Stezce zdraví pod rozhlednou Travičná, sběr bylinek, 

stavba salaše.
 Velká Jesenice – obnova třešňové aleje, slavnost třešní s kulturním mezinárodním programem. 
 Modrá, Bílé Karpaty – pomoc v archeoskansenu. 
 Nasavrky, Chrudimsko – příprava naučné stezky s keltskou tematikou, péče o veřejné prostranství. 

Spolupráce s NNO Boii a OÚ Nasavrky
 Černošín, Tachovsko – mapování drobných sakrálních památek. Spolupráce s Mikroregionem 

Konstaninolázeňsko.
 Pilníkov, Podkrkonoší – pomoc v obci, putování s divadlem po sousedních obcích..
 Chudenice – práce v zámeckém parku. 

RUCE A HISTORIE

V roce 2003 bylo v rámci programu realizováno 19 mezinárodních krátkodobých akcí:

 VILLA NOVA I, II a III, Velký Uhřínov - práce ve skanzenu experimentální středověké vesnice v Orlických 
horách.

 Hartenberg I, II, Sokolovsko – pomocné práce při rekonstrukci hradu.
 Západ na kolech - pomocné práce při rekonstrukci hradu Hartenberg, cyklistická a studijní část na téma 

soužití Čechů a Němců.
 Horní hrad (Hauenstein), Karlovarsko –pomoc při rekonstrukci hradu, projekt zaměřený na česko-německé 

vztahy.
 Heřmánkovice, Broumovsko – rekonstrukce barokní fary a stodoly, pomoc v obci.
 Grabštejn – pomoc při rekonstrukčních pracích na hradě a v parku.
 Vižňov, Broumovsko – oprava hřbitovní zdi, úprava přístupové cesty ke hřbitovu.
 Jičín – práce kolem Valdštejnské Lodžie.
 Zubrnická železnice – pomoc s údržbou vozového parku a úpravy trati.
 Červená Řečice – pomocné práce při úpravách parku, pomoc s organizací festivalu Slámování.
 Horní Pohleď – pomoc s rekonstrukcí obecního skansenu.
 Opočno – práce v přírodní rezervaci Broumar.
 Lomnice u Tišnova – práce na židovském hřbitově a putování s divadelním představením.
 Holešov – práce na židovském hřbitově.
 Svojšín - práce na židovském hřbitově.
 Mikulčice – archeologické práce.

V roce 2003 sdružení již po čtvrté realizovalo specifický projekt  Cesty ke kořenům, který podpořil 
Česko-německý fond budoucnosti. Cílem projektu je podpořit rozvíjející se česko-německé kontakty 
uspořádáním česko-německých setkání na bázi dobrovolné pomoci a společného sdílení volného času. 
Projekt  je  obohacen  o  účastníky  z jiných  evropských  zemí,  jednak  pro  zamezení  vytvoření 
izolovaných národnostních ostrůvků a jednak pro zvýšení atraktivity skupiny jako takové pro místní 
obyvatele. Komunikačním jazykem je angličtina. V roce 2003 byly uskutečněny tři takové tábory na 
Sokolovsku. 



V roce 2003 brněnská místní skupina pokračovala v projektu Svět mezi domy, který byl podpořen v 
rámci  programu  Nadace  Roberta  Bosche  „Partnerství  měst  občanů“.  Projekt  se  zaměřuje  na 
prohlubování česko – německé spolupráce a oživení místních aktivit, jež jsou orientovány na péči o 
veřejná  prostranství,  městské  přírody,  kulturních  památek  a  rozvíjení  principů  trvale  udržitelného 
způsobu života.  Projekt  chtěl  dosáhnout  toho,  aby se  lidé  aktivně podíleli  na  záchraně či  obnově 
kulturně nebo přírodovědně cenných míst ve městě Brně ( Zamilovaný hájek). Cílem projektu je také 
snaha přispět k rehabilitaci a rozšíření povědomí o dobrovolnictví a dobrovolnické činnosti v Brně a k 
navazování  spolupráce  při  realizování  krátkodobých  nebo  dlouhodobých  projektů  mezi  oběma 
partnerskými městy, Brnem a Stuttgartem.
Projekt se nepodařilo naplnit  tak, jak se očekávalo. Nezačaly práce na naučných stezkách, nebyla 
rozšířena výstava Střípky dobré vůle, nerozvinula se spolupráce s partnerskou organizací IBG. Malý 
tým, který se kolem projektu vytvořil, si je tohoto neúspěchu vědom, a tak se Brno v roce 2004 určitě 
pokusí svým závazkům dostát. 

Již tradiční jsou projekty probíhající v rámci programu ve   Středisku experimentální archeologie 
v Uhřínově. Dobrovolníci zde pomáhají s rekonstrukcí experimentální vesnice ze 13.stol. a snaží se 
hospodařit  středověkou  zemědělskou  technologií.  Areál  slouží  nejen  vědeckým  výzkumům,  ale  
i vzdělávání dětí a mládeže.

MOSTY K PŘÍRODĚ

V roce 2003 bylo v rámci programu realizováno 6 mezinárodních krátkodobých akcí: 

 Tis – obnova malé vodní elektrárny, kosení luk, pomoc v centru sdružení Alternativa pro venkov.
 Nová země, Český les – příprava biotopu pro reintrodukci tetřívků.
 Votice – pomoc ve stanici pro handicapované živočichy.
 Černotín – pomoc ve středisku ekologické výchovy sdružení Ametyst u Plzně.
 Ašram – pomoc v jogínském ašramu sdružení Jóga v denním životě.
 Český kras – úklidové práce  v CHKO Český kras.

JEDEN DRUHÉMU

V roce 2003 byly v rámci programu realizovány 4 mezinárodní krátkodobé akce:

 Nové Město pod Smrkem – pomocné práce pro místní DDM.
 Sananim – pomoc v terapeutické komunitě pro drogově závislé.
 Ústí nad Labem – příprava volnočasových aktivit pro romské děti.
 České Kopisty – stavební práce v prvním českém Camphillu.



PROGRAM PĚT P V BRNĚ

Program Pět P je realizován brněnskou místní skupinou INEX SDA. Program Pět P je volnočasový 
preventivní  program pro  děti  od  6  do  15  let  založený  na  přátelském vztahu  dítěte  a  dospělého. 
Program  je  určen  zejména  dětem  s  menším  sociálním,  či  zdravotním  handicapem  -  tedy  dětem 
potenciálně ohroženým, pro které dosud podobné programy chyběly, do programu jsou zařazovány i 
romské  děti.  Cílem  projektu  je  doplnit  stávající  nabídku  forem  práce  s  mládeží  o  netradiční 
individuální přístup, který využívá dobrovolné pomoci. Program je realizován ve spolupráci s HESTIA 
– Národní dobrovolnické centrum.

V roce 2003 programu Pět P v Brně dařilo. Výrazně se rozšířil počet dobrovolníků v projektu (24) a 
stabilizuje se a přibývá počet rodin, které mají o program zájem. Odborný dohled vykonává nový 
supervizor, psycholog Mgr. Petr Sakař z krizového centra při Středisku sociální pomoci dětem.

Rozšíření řad dobrovolníků přineslo také zvýšené nároky na supervize. Tým byl rozdělen do dvou 
pracovních skupin, účast na supervizích bývá velmi početná, probíhají živé diskuse a besedy.

V rámci programu Pět P spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou Brno na Zachove, 
se sociálními odbory ÚMČ města Brna, Centrem pro rodinu a sociální  péči.  Nově byla navázána 
spolupráce se základní školou na Masarove ulici v Líšni, se Sdružením pěstounských rodin, s ÚMČ 
Brno-Jih. 

Aktivity v rámci programu Pět P:

Březen 2003 - víkendový výlet do Ochozu u Brna. 
Červenec 2003 - 7-denní letní tábor v Kosteleckých Horkách.
Od září se v „motýlkové klubovně“ konají pravidelné aktivity pro děti.
Přelomu října a listopadu -  nábor a školení nových dobrovolníků pro program Pět P - vybráno 16 
nových dobrovolníků. Tým dobrovolníků v Pěti P se tak rozšířil z 8 na 24. 
Listopad - výlet do Ostrova u Macochy. 
Prosinec - mikulášská nadílka a vánoční besídka na ZŠ Masarova. 
V roce 2003 se brněnská místní  skupina účastnila akce  „Měsíc pro děti,  mládež a rodiny“, která 
probíhala od 18.9. do 17.10. v obchodním domě Tesco v Brně. Brněnská místní skupina zde veřejnosti 
představila své projekty, projekty sdružení a bylinkové čaje.



VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ

Vysílání dobrovolníků na krátkodobé dobrovolnické projekty v zahraničí
Přihlašování na krátkodobé dobrovolnické projekty v zahraničí začalo 9. dubna 2003. Do října 2003 
bylo  přijato  celkem 1 007  přihlášek  a  dobrovolníky  se  podařilo  umístit  na  celkem 865  projektů. 
Intensivní  kontakt  a  poskytování  informací  zájemcům  o  vyslání  probíhalo  zejména  emailovou  a 
telefonickou  formou.  Velkou  pomoc  poskytlo  během  hlavního  náporu  přihlašování  celkem  16 
dobrovolníků v pražské kanceláři a 13 dobrovolníku v kontaktních místech a pobočkách (Brno, Bílé 
Karpaty, České Budějovice, Hradec Králové, Pardubice, Plzeň, Olomouc, Ostrava).

Vysílání  dobrovolníků  na  projekty  střednědobé,  dlouhodobé,  EVS,  a  na  projekty  pro 
znevýhodněné
Na  projekty  EVS  bylo  vysláno  13  dobrovolníků.  Na  MTV  vycestovalo  6  účastníků.  Většina 
dobrovolníků EVS vyjíždí na šestiměsíční projekty, vesměs se sociálním zaměřením. 
Na  projekty  pro  znevýhodněné  dobrovolníky  bylo  vysláno  celkem  5  účastníků  (z  toho  2  EVS 
Workcamps  a  3  EVS  Shorterm).  Jeden  z EVS  Workcamps  se  zúčastnil  závěrečného  setkání  „Ze 
„Velkého víkendu“ v Miláně v Itálii.  Všichni  účastníci  byli  se svou dobrovolnou zkušeností  velmi 
spokojení  a uvažují  o přihlášení na dlouhodobou dobrovolnickou službu. Při  výběru dobrovolníků 
pokračuje úzká spolupráce s Romskou střední školou sociální v Kolíně. Začátkem roku 2004 se začala 
rozvíjet spolupráce s Domem na půli cesty, Naděje Vršovice. V roce 2004 předpokládáme vyslání více 
dobrovolníků. Počet dobrovolníků není sice nijak vysoký, nicméně v ostatních organizacích v rámci 
EVS  se  pohybují  v podobném  rozmezí.  V rámci  ČR  máme  nejvíce  vyslaných  znevýhodněných 
dobrovolníků (mladí lidé s omezenými příležitostmi, ze sociálně znevýhodněného prostředí apod.).

PROPAGACE DOBROVOLNICTVÍ A PRÁCE S DOBROVOLNÍKY

Projekt dobrovolnictví bez hranic
Projekt si kladl za cíl podporu rozvoje neziskového sektoru a občanské společnosti a další posílení 
filantropie  a  dobrovolnictví  v České  republice  a  to  prostřednictvím  osvětových,  informačních  a 
vzdělávacích aktivit.
Tyto cíle byly uskutečňovány prostřednictvím regionálního pilotního projektu zaměřeného na podporu 
dobrovolnických a dobročinných aktivit v Královéhradeckém kraji (Východní Čechy). Tento projekt 
vznikl  ve  spolupráci  s regionálními  neziskovými  organizacemi,  místními  autoritami  a  externími 
odbornými konzultanty a lektory.
Projekt  byl  uskutečněn  pod  patronací  NROS a  v jeho  rámci  proběhlo  devět  workshopů  na  téma 
dobrovolnictví s různým zaměřením (Partnerství pro rozvoj, Ze zápisníku zahraničních dobrovolníků, 
Dobrovolnictví třetího věku atd.)

Besedy
Zejména během jara a léta se v zasedací místnosti  NICEM uskutečnilo několik besed pro širokou 
veřejnost.  Kromě  témat  dobrovolnictví  se  týkaly  i  rozvojového  vzdělávání.  Přednášky  byly 
realizovány díky členům a aktivním dobrovolníkům. V březnu byla ve spolupráci se sdružením Duha 
uspořádána  beseda  na  téma  dobrovolnických  příležitostí,  které  se  zúčastnilo  asi  20  zájemců. 
V listopadu se uskutečnila beseda „Dobrovolníci bez hranic“ o dobrovolnických příležitostech. I přes 
pozornou přípravu a distribuci informací o ní nepřilákala velký počet účastníků.

Mezinárodní den dobrovolníků 5.12.2003
Pražská kancelář INEX – SDA se připojila k oslavám světově uznávaného dne OSN, a to aktivitami a 
besedou na půdě České zemědělské university v Praze 6. Cílem bylo přiblížit smysl dobrovolnictví a 
možnosti  zapojení  lidí  všeho  věku  do  dobrovolných  aktivit  v ČR  i v zahraničí.  O  své  osobní 
zkušenosti se podělili bývalí i současní dlouhodobí dobrovolníci z ČR i ze zahraničí. Kromě toho se 
sdružení INEX – SDA připojilo k mezinárodním slavnostem v UNESCO House v Paříži, kde se od 3. 
do 11.12. uskutečnila výstava o rozmanitosti dobrovolných aktivit a jeho dopadu na rozvoj společnosti 
i jedince.



Vánoční besídka pro členy a aktivní dobrovolníky
Na závěr roku bylo uspořádáno neformální setkání spojené s koncertem hudební skupiny Bůhví. Na 
přípravách se podílelo 8 dobrovolníků. Samotná akce sklidila velmi pozitivní ohlasy a přišlo na ni 38 
účastníků.

ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Během roku  realizují  koordinátoři  a  dobrovolníci  INEX-SDA množství  seminářů  zaměřených  na 
problematiku dobrovolnictví.  Nejrozsáhlejším z nich byl již výše zmíněný seminář podpořený pod 
Akcí V. programu Mládež – Přípravný víkend pro dobrovolníky vysílané do rizikových a rozvojových 
oblastí 2002, kterého se zúčastnilo na 25 mladých lidí zajímajících se o problematiku netradičních 
regionů. Tento seminář byl pro INEX – SDA popudem k zahájení činnosti týkajících se rozvojového 
vzdělávání, které je v ČR prozatím opomíjenou částí kurikula všech stupňů škol, v zemích EU však již 
samozřejmou  součástí  vzdělávání  mladých  lidí.  V  roce  2002  zahájilo  sdružení  také  realizaci 
odpoledních seminářů zabývajících se touto problematikou.
INEX –  SDA je  aktivním zakládajícím členem a  od  listopadu 2003 je  zástupce  sdružení  členem 
Správní rady FoRS. 
V Brně se začaly rozvíjet aktivity na podporu konceptu Fair Trade a byla založena Společnost pro Fair 
Trade a rozvojové vzdělávání, kterou INEX – SDA aktivně podporuje a participuje na společných 
projektech rozvojového vzdělávání.

ŠKOLÍCÍ AKTIVITY

Školení vedoucích
V pražské kanceláři probíhaly přípravné schůzky 12 – 20 dobrovolníků a školitelů, kteří připravili a 
realizovali dvě školení dobrovolných vedoucích pro krátkodobé mezinárodní projekty v Kosteleckých 
Horkách (28. - 30.3. a 7. – 11.5.). Celkem bylo proškoleno 98 vedoucích.

Přípravný víkend pro dobrovolníky vyjíždějící do rozvojových zemí a rizikových oblastí
Ve dnech 22. - 25.5. proběhl v Kosteleckých Horkách seminář o rozvojové problematice otevřený pro 
veřejnost.  Do akce bylo zapojeno celkem 9 NNO z ČR a jedna ze SRN. Na programu se podíleli 
dobrovolníci přijíždějící ze zemí Jihu na projekty v ČR, cizí státní příslušníci zemí globálního Jihu, 
dlouhodobě žijící  v ČR,  navrácení  čeští  dobrovolníci  z projektů  z Jihu  a  odborníci  na  rozvojovou 
problematiku  z českých  NNO.  Celkem  bylo  přítomno  32  účastníků  a  22  hostů,  školitelů  a 
dobrovolníků. Projekt byl podpořen prostředky z grantu EU Programu 5 Mládež.

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY
Zapojení do CCIVS Solidarity Fund
Díky  prostředkům  ze  CCIVS  Solidarity  Fund  se  uskutečnila  dvoustranná  výměna  dobrovolníků 
s organizací  AJUDE s Mosambikem a  jednostranná cesta  z organizace FODEST z demokratického 
Konga. Pro účastníka z Konga byl realizován program, během kterého se zúčastnil besed, seminářů, 
řadou setkání s dalšími NNO v Praze, Brně a na Moravě. Na závěr jeho pobytu byla ve spolupráci 
s Asociací  pro  mezinárodní  otázky  připravena  veřejná  diskuse  na  téma  Občanská  společnost 
v Konžské demokratické republice. 

Zapojení do mezinárodního výměnného programu ASA
Díky  zapojení  do  projektu  koordinovaném  německo  organizací  ASA bylo  vybráno  a  umístěno  
5 dobrovolníků na střednědobé projekty v Laosu, Tanzánii, Jihoafrické republice, Indii a Keni. Martina 
Holcová, jedna z aktivních dobrovolníků sdružení, je členem týmu mentorů a zúčastní se odborných 
školení školitelů. V květnu 2004 bude INEX – SDA hostit mezinárodní školení ASA v Kosteleckých 
Horkách. 



Mezinárodní konference CCIVS v Kosteleckých Horkách
Pražská kancelář  koordinovala  mezinárodní  konferenci  s názvem „Voluntary Service  Development 
Beyond a Fortress Europe“, která se konala 27.11.–1.12. a přijelo na ni 25 zástupců z dobrovolnických 
organizací EU a střední a východní Evropy. 

Post Camp Event 2004
Od podzimu 2003 probíhaly intenzivní přípravy mezinárodní akce PCE 2004, každoročního setkání 
zástupců dobrovolnických organizací zastřešených pod mezinárodní sítí  Alliance. INEX – SDA se 
podílelo  jako  hostitelská  organizace,  koordinátor  a  mělo  dva  členy  i  v mezinárodním přípravném 
týmu. Schůzka týmu se uskutečnila v Kosteleckých Horkách v říjnu. Samotná akce proběhla od 2. do 
9.1.  2004 a  byla  hodnocena jako velmi  úspěšná,  s účastí  30 aktivních dobrovolníků ze zemí  EU, 
Slovenska, Turecka, Ukrajiny, Pobaltských republik, Japonska, Jižní Korei a ČR.



VENKOVSKÁ CENTRA

DŮM Z MODRÉHO KAMENE V KOSTELECKÝCH HORKÁCH

Tradiční poloroubený dům s celoroubenou sýpkou je rekonstruován prací dobrovolníků tak, 
aby  ctil  tradice  regionu a  maximálně  využíval  místní  zdroje,  materiály,  vytápění  dřevem,  využítí 
sluneční energie, recyklaci, biozahradu apod. Cílem je vytvořit fungující model trvale udržitelného 
způsobu života na venkově. Modrý dům v Kosteleckých Horkách u Chocně svými aktivitami přispívá 
k oživení  aktivit  v místní  venkovské  komunitě  a  regionu  za  účasti  mezinárodních  dobrovolníků. 
Mezinárodní dobrovolnické projekty INEX – SDA v Kosteleckých Horkách jsou zaměřeny na trvale 
udržitelný život, obnovu a porozumění životu na venkově a jeho tradicím, na zapojení mládeže a dětí 
do projektů, na využívání místních zdrojů jednak k obnově venkovského domku, ale také při trvalém 
bydlení  a  práci  ve  venkovském  prostředí.  Dům  z modrého  kamene  je  hostitelským  projektem 
v programu Evropská dobrovolná služba

Středisko environmentální výchovy Modrý dům
Specifický  program  ekologické  výchovy  Rok  na  Modrém domě realizujeme  celoročně 
v Kosteleckých  Horkách.  Pořádáme  vzdělávací  programy  pro  školy  a  zájmové  skupiny  dětí. 
Oživujeme tradiční řemesla a venkovské hry. Snažíme se vychovávat k úctě a porozumění k životnímu 
prostředí. Rozšiřujeme přírodovědné znalosti a technické dovednosti dětí. Náš přístup upřednostňuje 
přímý kontakt s přírodou a venkovským prostředím.

Projekt Malovaný rok

Celoroční projekt Malovaný rok si kladl za cíl obnovu zvykosloví, tradic a původních venkovských 
svátků mezi dětmi a mládeží v oblasti Choceňska formou půldenních až jednodenních aktivit. Cílovou 
skupinou byly zejména děti a mládež z vesnic a malých městeček, které se vlivem stále se zvyšujícího 
konzumního způsobu životanemají možnost se s tradicemi svého kraje či regionu již téměř seznámit.
Obsahem projektu bylo 21 akcí - setkání dětí a dobrovolníků s tematickým zaměřením dle ročního 
období. Mezi hlavní aktivity patřily rukodělné řemeslné dílny, oslavy tradičních venkovských svátků 
(tradiční obchůzky, betlémská hra) propojené s environmentálními aktivitami (jarní výsadba stromků 
oslava Dne Země.)

Malé muzeum místa a Galerie Sýpka

Projekt  Malé muzeum místa a  Galerie Sýpka v bývalé sýpce na pozemcích Venkovského centra se 
také zaměřuje na propagaci hodnot venkova s důrazem na oživení tradičních zvyků a řemesel. 

Projekt bylinné čaje

V roce 2003 jsme poprvé zkusili sbírat bylinky s dětmi, obyvateli Kosteleckých Horek a za pomoci 
českých  i  mezinárodních  dobrovolníků.  Výsledkem  jsou  krabičky  bylinkového  čaje  sbírané 
v Kosteleckých Horkách a okolí.  Čaj  jsme nazvali  Horecké léto  a používáme ho jako propagační 
materiál. V propagaci pěstování a sbírání bylinek hodláme pokračovat i v příštím roce.

Horecké noviny

Od roku 2002 vydává INEX – SDA pro občany Kosteleckých Horek Horecké noviny, ve kterých se 
snaží  informovat  nejen  místní  obyvatele  o  aktuálním  dění  v  obci.  Do  novin  přispívají  nejen 
dlouhodobí dobrovolníci a zaměstnanci INEX – SDA, ale také místní obyvatelé.



Obnova stromořadí

Projekt Modrého domu Obnova stromořadí v Kosteleckých Horkách byl již po několikáté podpořen 
Nadací  Partnerství  –  Strom života  a  sázení  stromů proběhlo  v roce  2003  v jarních  a  podzimních 
měsících za pomoci místních dětí.

Pozemkový spolek Modrý dům

Pozemkový spolek Modrý dům byl v Kosteleckých Horkách založen v roce 2002. Spolek si klade za 
cíl péči o krajinu zničenou necitlivými zásahy člověka, kosení luk, úklid skládek, opravu drobných 
památek v krajině, výsadbu stromků, péči  o okolní  studánky a další.  V roce 2003 Spolek pokosil 
některé z podmáčených luk v intravilánu obce a vystupoval aktivně v cause záměr těžby štěrkopísku 
v Kosteleckých Horkách proti tomuto nebezpečnému záměru. 

Projekty  Modrého  domu  v Kosteleckých  Horkách  jsou  souhrnně  prezentovány  na  Internetu: 
www.inexsda.cz/khorky

VENKOVSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM A IN KLUB, TVAROŽNÁ LHOTA V BÍLÝCH KARPATECH

Regionální pobočka INEX-SDA Bílé Karpaty od počátku roku 2002 pracuje na základě vlastní právní 
subjektivity, z čehož vyplývá, že také sama vydává vlastní výroční zprávu. Spolupráce se sdružením 
jako celkem tím samozřejmě není nijak narušena a dále probíhá na bázi partnerství a spolupráce.
IN klub je naším druhým hostitelským projektem v programu Evropská dobrovolná služba.



PPODANÉODANÉ  AA  PODPOŘENÉPODPOŘENÉ  PROJEKTYPROJEKTY  ZAZA  ROKROK 2003 2003

 Projekt Cesty ke kořenům - podpořen ČNFB 
 Projekt Malovaný rok – podpořen MŠMT
 Projekt Rok na Modrém domě – podpořen Královéradeckým krajem
 Dva projekty Obnova stromořadí v Kosteleckých Horkách podpořen Nadací Partnerství – Strom 

života
 Projekt Dobrovolnictví bez hranic – podpořen NROS
 Evropská dobrovolná služba (vysílání a přijímání dobrovolníků), podpořeno českou národní 

agenturou Mládež.
 Projekt Pozemkový spolek Modrý dům v Kosteleckých Horkách – podpořen ČSOP
 Participace na projektu sdružení VILLA NOVA Uhřínov Život středověké vesnice
 Program Pět P – podpořila Nadace Naše dítě, Hestia o.s., MŠMT, Asociace PětP, 
 Interpretace Adršpašských skal – podpořeno MŽP



MMEZINÁRODNÍEZINÁRODNÍ  SPOLUPRÁCESPOLUPRÁCE INEX - SDA INEX - SDA
Většina  aktivit  INEX  –  SDA  zahrnuje 
mezinárodní prvky jako je účast zahraničních 
dobrovolníků,  projekty  se  zahraničními 
partnery  či  využití  informací  ze  zahraničních 
zdrojů. Proto je sdružení zapojeno do mnoha 
struktur  a  své  mezinárodní  kontakty  aktivně 
rozvíjí. 

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY 
INEX–SDA  je  plnoprávným  členem 
mezinárodní organizace  Alliance of European 
Voluntary Service Organisations (ALLIANCE) 
a  Co-ordinating  Committee  for  International  
Voluntary  Service  (CCIVS)  při  UNESCO. 
Statut partnerské organizace má v mezinárodní 
síti  Service Civil International (SCI) a aktivně 
spolupracuje i se členy Youth Action for Peace 
(YAP) a dalšími nezávislými organizacemi.
Široké  portfolio  kontaktů  (téměř  dvě  stě 
partnerských  organizací)  umožňuje  sdružení 
spolupráci s partnery téměř ze všech světových 
zemí. Prostřednictvím účasti na mezinárodních 
setkáních má INEX – SDA možnost získávat 
nejen náměty pro svou další činnost, ale i nové 
kontakty a zkušenosti.

ALLIANCE

Alliance  of  European  Voluntary  Service 
Organisations  (dále  jen  Alliance)  je 
mezinárodní  síť  reprezentovaná  národními 
organizacemi, které pomocí aktivit dobrovolné 
služby  podporují  mezikulturní  vzdělávání, 
porozumění a mír mezi mladými lidmi a lidmi 
vůbec.  Alliance  vznikla  v  roce  1982  a  v 
současné  době  je  členy  třicet  tři  organizací 
z nejrůznějších zemí. 
Na  úrovni  Evropské  Unie  je  Alliance 
reprezentována  v  Evropském  fóru  mládeže 
(European Youth Forum). Spolupráce s Radou 
Evropy  se  děje  zejména  prostřednictvím 
Evropské  nadace  mládeže  (European  Youth 
Foundation). INEX – SDA je aktivním členem 
Alliance. (www.alliance-network.org). 

CCIVS
Členství  v CCIVS  je  zaštítěno  prestižní 
světovou  organizací  UNESCO.  CCIVS  je 

mezinárodní  nezisková organizace,  která byla 
založena v roce 1948. Hlavním cílem se stala 
propagace  a  rozvoj  myšlenky  dobrovolné 
služby  na  národní,  regionální  a  mezinárodní 
úrovni. Prostředkem k prosazování svých cílů 
CCIVS  slouží,  mimo  jiné,  organizování 
mezinárodních  a  regionálních  konferencí, 
seminářů,  školení  i  workcampů.  CCIVS 
shromažďuje  informace  a  provádí 
dokumentaci, studie a průzkumy o dobrovolné 
službě  ve  světě.  Koordinuje  a  propaguje 
aktivity svých členů. 

SCI
Service  Civil  International  je  mezinárodní 
organizace  sdružující  mnoho  národních  větví 
po  celém  světě  a  v současnosti  i  mnoho 
partnerů  ve  střední  a  východní  Evropě. 
Organizace  SCI  vznikla  již  ve  roce  1920  
s  ideou  obnovy  několika  míst  zničených  po 
první  světové  válce  dobrovolnou  prací. 
Myšlenka SCI se dále rozvíjela a obohacovala 
v  průběhu  celého  století  tak,  jak  se  měnily 
problémy tížící Evropu i svět. V současnosti je 
SCI zastoupena ve více než 25 zemích světa a 
společně s dalšími organizacemi si  vyměňuje 
dobrovolníky ve více než 60 zemích světa. Její 
dobrovolnické  tábory  a  semináře  jsou 
zaměřeny na prohlubování tolerance a národní 
snášenlivosti,  zapojení  postižených  do  života 
normální  společnosti,  boj  proti  potlačování 
lidských  práv  a  xenofobii,  rasismu  a 
nacionalismu. 

OSTATNÍ SPOLUPRÁCE

Association of Voluntary Service Organisations 
(AVSO) se zaměřuje zejména na dlouhodobou 
dobrovolnickou  službu,  její  rozvoj  a 
informační podporu;
Eastlinks – platforma, jejímž cílem je rozšíření 
spolupráce  mezi  organizacemi  na  území 
východní Evropy;
International Cultural Youth Exchange (ICYE) 
– síť organizací, která se zabývá mezinárodní 
výměnou  dobrovolníků  stejně  jako  Alliance, 
SCI a YAP.

http://www.alliance-network.org/


OORGÁNYRGÁNY  SDRUŽENÍSDRUŽENÍ
Aktuální stav k 6.6.2004

RADA SDRUŽENÍ

Petr Kulíšek – předseda
Karel Nitsch – místopředseda

Jiří Peška – hospodář
Vít Hrdoušek

Martina Jirasová
Jana Krczmářová

KONTROLNÍ VÝBOR

Olga Hlinková
Pavel Trojan

Jana Javůrková

AKTIVNÍ ČLENOVÉ

Jsou  to  podle  stanov  ti 
členové  sdružení,  kteří  
v něm působí déle a aktivně 
mu pomáhají. Pokud projeví 
zájem  se  jimi  stát,  obhájí 
před radou sdružení důvody, 
proč a jak chtějí pomáhat, a 
mohou  být  schváleni  za 
Aktivní členy. V lednu 2003 
jich bylo 30

KOORDINÁTOŘI

Jsou  ti  členové  sdružení, 
kteří  se  starají  o  naše 
projekty  v ČR  v rámci 
jednotlivých  programů, 
dbají  o  jejich  náplň  
a  včasnou  přípravu, 
spolupracují  s Venkovským 
centrem  v Kosteleckých 
Horkách  a  podílejí  se  na 
vyhledávání  nových 
vedoucích. 

VEDOUCÍ

Vedoucí  se  ujímají  vedení 
akcí  jednotlivých  projektů. 
V naprosté  většině  jako 
dobrovolníci.  Ti,  co  vedou 
mezinárodní  tábory  obdrží 
drobné  kapesné  a  oddřou 
perných  pár  dní  (až  tři 
týdny)  na  každém  dnu 
našich  projektů.  Jsou  to 
nejdůležitější dobrovolníci a 
stojí  na  nich  většina  naší 
činnosti.



FFINANČNÍINANČNÍ  ZPRÁVAZPRÁVA  ZAZA  ROKROK 2003 2003
VÝNOSY NÁKLADY

Dotace a granty 1 248 968 Kč  Materiál 389 962 Kč
 Dotace ze SR 408 840 Kč   Kancelářské potřeby 58 708 Kč
 Dotace z rozpočtů územ. celků a obcí 72 240 Kč   Drobný majetek 102 741 Kč
 Granty nadace a zahraničí 823 128 Kč   Drobný spotřební materiál v rámci aktivit 118 790 Kč
     Ostatní materiál 36 028 Kč
     Spotřeba propagačního materiálu 73 692 Kč
Tržby 572 147 Kč  Služby 1 658 735 Kč
 Prodeje zboží, propagace 128 475 Kč   Nájemné 206 166 Kč
 Prodeje služeb 443 671 Kč   Spoje a telekomunikace 291 907 Kč
    Náklady na projekty v zahraničí 161 348 Kč
     Kapesné dobrovolníci 151 872 Kč
     Propagace 31 312 Kč
     Tisky 186 360 Kč
     Ostatní služby v rámci akcí 291 017 Kč
     Smlouvy o dílo 136 573 Kč
     Účetní služby 111 605 Kč
     Ostatní služby 90 574 Kč
Poplatky a příspěvky  1 744 934 Kč  Mzdové náklady  999 989 Kč
 Účastnické poplatky dobrovolníků 1 289 999 Kč   Mzdy 640 989 Kč
 Členské příspěvky 189 843 Kč   Ostatní osobní náklady 135 025 Kč
 Dary 265 092 Kč   Zákonné soc. a zdrav. pojištění 223 975 Kč
Jiné 281 724 Kč Jiné 1 216 715 Kč
 Náhrady a přefakturace 269 704 Kč   Spotřeba energie 213 193 Kč
 Jiné ostatní výnosy 12 020 Kč   Opravy a údržba 149 748 Kč
    Cestovné a přeprava 308 007 Kč
     Stravné dobrovolníků 294 097 Kč
     Poskytnuté příspěvky 153 802 Kč
     Ostatní  náklady 97 867 Kč

CELKEM 3 903 013 Kč CELKEM 4 265 400 Kč
HV ztráta -362 387 Kč HV ztráta -362 387 Kč

Rada  sdružení  schválila  z pověření  Generálního  shromáždění  přijetí  této  finanční  zprávy  
o hospodaření. Vzniklá ztráta vznikla z velké části změnami v pojetí časového rozlišení budoucích 
období  a částečně reálnou ztrátou v hospodaření  sdružení.  Bude kryta vnitřními finančními zdroji. 
V účetníctví organizace je plně uplatněno meziroční časové rozlišení nákladů a výnosů.
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 INEX – SDA Praha
VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ, ŠKOLÍCÍ AKTIVITY, ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ.

Senovážné náměstí 24 (5.patro), 116 47 Praha 1
Tel.: 234 621 527, Mobil: 604 269 685, Fax: 234 621390

e-mail: inexsda@inexsda.cz, info@inexsda.cz, outgoing@inexsda.cz, jana@inexsda.cz
EVS: jitka@inexsda.cz

Projekty pro znevýhodněné: dagmar@inexsda.cz

Venkovské centrum INEX – SDA Modrý dům
PŘÍJEM  DOBROVOLNÍKŮ  NA  PROJEKTY  V ČR,  ENVIRONMENTÁLNÍ  VÝCHOVA,  KOMUNITNÍ 
PROJEKTY,  VOLNOČASOVÉ  PROJEKTY PRO  DĚTI  A MLÁDEŽ,  POZEMKOVÝ  SPOLEK  MODRÝ 
DŮM

Kostelecké Horky 25, 517 41 pošta Kostelec nad Orlicí
Tel.: škola – 494 547 012, Modrý dům – 494 547 013, Fax: 494 547 024

e-mail: khorky@inexsda.cz, incoming@inexsda.cz, sarka@inexsda.cz, 
kulda@dobrovolnici.cz

Místní skupina INEX – SDA Brno
VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ, PROGRAM PĚT P

Anenská 10, 602 00 Brno
Tel.: 543 331 775, Mobil: 604 217 274

e-mail: brno@inexsda.cz

Regionální pobočka INEX – SDA Bílé Karpaty
ENVIRONMENTÁLNÍ  A  KOMUNITNÍ  PROJEKTY,  EKOLOGICKÁ  VÝCHOVA,  PROPAGACE 
MEZINÁRODNÍHO DOBROVOLNICTVÍ

IN klub, 696 64 Tvarožná Lhota
Tel.: 518 337 008, e-mail: hrdousek@c-box.cz

Místní skupina INEX – SDA Olomouc
KONTAKTNÍ MÍSTO PRO ZÁJEMCE O DOBROVOLNICTVÍ V ZAHRANIČÍ I ČR.

Galerie U mloka, Lafayettova 9, 772 00 Olomouc
email: inex.olomouc@centrum.cz

Sezónní kontaktní místa
INFORMACE PRO ZÁJEMCE O DOBROVOLNICTVÍ V ZAHRANIČÍ I ČR.

Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň

mailto:jitka@inexsda.cz
mailto:outgoing@inexsda.cz
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