
INEX
Sdružení dobrovolných aktivit
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Vážení přátelé, dobrovolníci a kolegové,
je mi příjemnou povinností shrnout minulý rok, v každém 
případě alespoň to, co přinesl naší organizaci, a také to, co 
jsme my dali jemu. Díky úsilí našich členů, zaměstnanců 
a dobrovolníků se podařilo dokončit náročné projekty 
a připravit si tak půdu pro další rok.
Významně jsme posílili naši činnost v rozvojovém 
vzdělávání. Výsledkem je mj. ocenění projektu GLEN 
Radou Evropy za přínos rozvojovému vzdělávání a vyslání 
téměř 60 dobrovolníků na projekty v zemích globálního 
Jihu. Vzrůstající zájem byl také o projekt Pět P a vysílání 
dobrovolníků na krátkodobé projekty do zahraničí.

Mnoho dobrovolníků ze světa naopak zavítalo nabrat dobrovolnické zkušenosti k nám, 
pomáhali na nejrůznějších místech naší země na svět dobrým záměrům aktivních 
lidí, spolků a obcí. Důkazem životaschopnosti našich záměrů je také vznik již třetí 
samostatné pobočky, tentokrát v Brně.
Náročným mezníkem pro nás byla rekolaudace Venkovského školícího centra 
v Kosteleckých Horkách. Její zajištění si vyžádalo nemalé náklady, které se projevily 
na naší finanční situaci. Přesto do tohoto roku vstupujeme s důvěrou, že se nám 
vynaložené finance a úsilí dlouhodobě vyplatí.
Děkuji všem, kteří v uplynulém roce přispěli svou energií a časem naší činnosti. 
Pro to stát se dobrovolníkem nemusíte jezdit daleko. Porozhlédněte se kolem sebe 
a uvidíte spoustu bílých míst. Nemusíte hned měnit svět, můžete třeba jen posunout 
o krok dál to, co se rodí za prvním rohem. I tam můžete zažít dobrodružství a radost 
z poznávání.

Petr Kulíšek
předseda

Výroční zpráva byla schválena Generálním  shromážděním INEX-SDA, dne 19.6. 2006 v Praze. 

SLOVO NA ÚVOD 

Foto: Archiv INEX-SDA
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Posláním sdružení INEX–SDA je dávat lidem příležitost dobrovolnou činností při-
spívat svému okolí a podporovat tak vnímání dobrovolnictví jako cesty k toleranci, 
poznání a udržitelné budoucnosti.

Činnost INEX–SDA je založena na dobrovolné práci. Prosazujeme myšlenku, že dobrovolně 
přispívat k péči o okolní svět a projevovat solidaritu na dálku jsou věci člověku přirozené 
a jsou základem zdravé společnosti. Snažíme se o to, aby dobrovolná pomoc v nejrůznějších 
oblastech života opět našla potřebnou společenskou prestiž.

PROGRAMY INEX – SDA
Široký záběr činnosti, který zajišťuje centrální organizace a její pobočky, se tematicky dělí do programů. 
Tyto programy tvoří základní osu naší práce a zaštiťují menší projekty a aktivity, které po celý rok 
probíhají na mnoha místech České republiky:
Vysílání dobrovolníků do zahraničí
Nabízíme příležitost pro české dobrovolníky vyjet na více než 2 000 projektů v délce 2 týdny až 1 rok 
po celém světě. Příležitost stát se dobrovolníkem dáváme i mladým lidem se znevýhodněním, např. 
sociálním, zdravotním nebo ekonomickým. 
Hostování dobrovolníků v ČR
Každý rok organizujeme téměř 50 krátkodobých (2-3 týdny) mezinárodních projektů v ČR 
a hostíme na nich stovky dobrovolníků ze zahraničí. Realizujeme také dlouhodobé dobro-
volnické projekty (6 měsíců až 1 rok) pro zahraniční dobrovolníky.
Rozvojové vzdělávání 
Snažíme se zprostředkovat české veřejnosti realitu života v zemích globálního Jihu. Využí-
váme k tomu navrácených dobrovolníků z rozvojových projektů a hostujeme dobrovolníky 
ze zemí Jihu. Pořádáme besedy, semináře a školení. Propagujeme Fair Trade.
Podpora rozvoje venkova – Sekávání v krajině
Jde nám o oživení místního dění, tradičních zvyků a řemesel. Provozujeme venkovská 
informační centra spojená s výstavami a tvůrčími dílnami. Společně s místními lidmi sbíráme 
bylinky na výrobu bylinných čajů, sázíme stromy, kosíme podmáčené louky, apod.
Mosty k přírodě
Cílem je vést mladé lidi k poznání odpovědnosti za životní prostředí, k myšlence trvale 

udržitelného života. Pořádáme akce zaměřené na ekologickou výchovu a vzdělávání, 
alternativní zdroje energie, ochranu životního prostředí, podporu eko-agroturistiky.
Cesty ke kořenům
Snažíme se o ochranu a péči o historicky významné objekty, veřejná prostranství, o doku-
mentování drobných památek v kulturní krajině a odkrývání historie pohraničí. Podílíme 
se na  projektech zaměřených na výzkum a experiment v archeologii.
Jeden druhému
Pomáháme v komunitách a centrech pracujících s lidmi s postižením, s dětmi ze sociálně 
slabších rodin, se staršími občany a s drogově závislými. Těžištěm naší práce je sociální pro-
gram Pět P, založený na přátelském vztahu dítěte a dospělého kamaráda-dobrovolníka.

MILNÍKY V HISTORII SDRUŽENÍ INEX-SDA
1991 ... občanské sdružení INEX bylo založeno v roce 1991 jako nevládní a nezisková 
organizace.
1994 ... sdružení se stává členem mezinárodní sítě dobrovolnických organizací – Alliance 
of European Voluntary Service Organisations.
1998 ... sdružení se stává členem dalšího mezinárodního subjektu s celosvětovou působností 
– Co-ordinating Committee for International Voluntary Service (CCIVS) při UNESCO.
1998 ... sdružení mění svůj název na INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (INEX–SDA).
2001 ...  sdružení se stává členem národní platformy pro práci s dětmi a mládeží -  České 
rady dětí a mládeže (ČRDM) a Spolku pro obnovu venkova se záměrem přispívat k oživení 
venkova aktivitou dobrovolníků.
2002 ... spolu se 14 dalšími subjekty se sdružení stává zakládajícím členem Českého fóra 
rozvojové spolupráce (FoRS) a začíná se aktivně zapojovat do rozvojové problematiky - 
pořádáním seminářů a rozšiřováním povědomí o rozvojovém vzdělávání, a také přípravou 
výměn dobrovolníků mezi Českou republikou a zeměmi globálního Jihu.
2004 … INEX–SDA se stává akreditovanou vysílající organizací dle zákona č. 198/2002 
Sb., o dobrovolnické službě. Akreditace uděluje Ministerstvo vnitra. Poprvé jsou vysláni 
dobrovolníci v rámci programu GLEN na 3 měsíce na rozvojové projekty v Africe a Asii.
2005 ... INEX-SDA zřizuje Venkovské školící centrum INEX-SDA v Kosteleckých Hor-
kách.
2005 ... projekt GLEN, na jehož mezinárodní koordinaci se INEX-SDA významně podílí, je 
oceněn za přínos rozvojovému vzdělávání cenou „World Aware Education Award“, kterou 
uděluje Rada Evropy. 
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Foto: Vít Hrdoušek

>  je sídlem sdružení a zastupuje ho navenek vůči českým 
    i mezinárodním organizacím
>  zajišťuje vysílání dobrovolníků na dobrovolnické projekty 
    po celém světě
>  zajišťuje a koordinuje mezinárodní a rozvojové aktivity 
>  pořádá semináře a školení související 
    s dobrovolnictvím a rozvojovou spoluprací

INEX–SDA v Praze INEX–SDA v Kosteleckých Horkách

>  na statku „Modrý dům“ propaguje trvale udržitelný způsob 
    života na venkově
>  provozuje Venkovské informační centrum, 
    Středisko environmentální výchovy a Malé muzeum místa 
    s venkovskou expozicí
>  je základnou pro Venkovské školicí centrum INEX-SDA
>  podporuje aktivity na venkově a zapojuje 
    do nich zahraniční dobrovolníky

INEX–SDA v Bílých Karpatech

>  provozuje informační centrum IN Klub 
    a terénní středisko „Salaš“
>  propaguje vzácný a užitečný 
    strom jeřáb oskoruše
>  zaměřuje se na péči o krajinu 
    a rozvoj místní kultury
>  podporuje aktivity na venkově a zapojuje
    do nich zahraniční dobrovolníky

INEX–SDA v Brně

>  realizuje sociálně-preventivní 
    program Pět P
>  provozuje klubovnu a informační centrum 
    pro dobrovolníky
>  podílí se na aktivitách pro znevýhodněné 
   děti na brněnských ZŠ
>  působí jako kontaktní místo pro vysílání   
   dobrovolníků do zahraničí
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VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ

INEX-SDA vysílá dobrovolníky na tři typy dobrovolnických projektů: krátkodobé (2-3 týdny), 
střednědobé (3-4 měsíce) a dlouhodobé (půl roku až rok).

Krátkodobé dobrovolnické projekty
(Workamps)
Tradičně nejpočetnější jsou výjezdy na krátkodobé projekty v zahraničí, na které bylo 
v roce 2005 vysláno celkem 667 dobrovolníků. Na projekty pro dobrovolníky mladší 
18 let vyjelo celkem 73 osob.
Vysílání dobrovolníků a kontakt se zahraničím zajišťuje zejména pražská kancelář. 
V průběhu sezóny nám s agendou pomáhali střednědobí dobrovolníci Elena Ledniko-
vová z Ruska a Nick Chronopoulos z Kanady. Velkou pomoc poskytlo během hlavního 
náporu přihlašování, zejména s administrativními úkony a podáváním informací, deset 
českých dobrovolníků.

„Překvapení, že se místní lidé chtěli do projektu hodně zapojit. Měli pocit, že se nám 
musí odvděčit za to, že jsme přijeli, a naši minimální práci nám stonásobně vrátili“.

„Poznání, že je hodně lidí, do kterých bych to na první pohled nikdy neřekl, kteří jsou 
ochotni jet přes půl Evropy a pracovat zadarmo.“

„Dobrou zkušenost s tím, jak skupina lidí z různých zemí dokáže vytvořit skvělý a nekon-
fliktní kolektiv - když to porovnám s populárními reality show…“

„Přesvědčení, že bariéry mezi lidmi ve skutečnosti neexistují. Závisí na předsudcích 
a strachu. Stačí najít trošku odvahy k navázání kontaktu a ony samy zmizí.“

Dlouhodobé dobrovolnické projekty 
(LTV – Long Term Volunteering)
V roce 2005 bylo vysláno celkem 7 dobrovolníků na dlouhodobé projekty ve Francii. 
Zaměření projektů: renovační práce, ochrana životního prostředí a rozvoj regionu, práce 
s dětmi. Součástí programu je školení vysílaných dobrovolníků, které vzhledem k různým 
termínům jejich odjezdů probíhá většinou individuálně. Každý dobrovolník zároveň obdrží 
brožuru „Průvodce pro vysílané“, kterou INEX-SDA pro tyto potřeby vydává.
Program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické 
službě. Program podpořilo: Ministerstvo vnitra České republiky
Koordinátorka: Jitka Martišová

Projekty v zemích globálního Jihu
V roce 2005 vyslal INEX-SDA 
48 dobrovolníků na krátkodobé 
projekty v zemích globálního Jihu, 
bývalé Jugoslávie a SSSR a 10 
dobrovolníků na dlouhodobé projekty 
v Africe a Asii. Zaměření projektů: 
ochrana životního prostředí, rozvoj 
venkovských komunit a regionu, 
vzdělávací programy, práce s dětmi, 
pořádání sportovních a kulturních 
akcí, podpora místních neziskových 
organizací, osvěta a další.
Cílovými zeměmi dobrovolníků 
byly: Arméie, Bělorusko, Botswana, Černá Hora, Čína, Ghana, Indie, Jihoafrická republika, 
Jordánsko, Keňa, Makedonie, Malajsie, Maroko, Mexiko, Moldavsko, Palestina, Peru, Rusko, 
Srbsko a Tanzánie.
Součástí přípravy dobrovolníků jsou školení. V roce 2005 proběhl jeden přípravný víkend se 
zaměřením na Balkán a Rusko, druhý na Afriku, Asii a Latinskou Ameriku a třetí se všeobecným 
zaměřením. Dále proběhlo 8 individuálních školení v pražské kanceláři. 
Program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR, dle zákona č. 198/2002 Sb., 
o dobrovolnické službě. Program podpořilo: Ministerstvo vnitra ČR
Koordinátorka: Jana Krczmářová
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Co jsem si „přivezl/a“ z dobrovolnického projektu:

Foto: Archiv INEX-SDA
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Evropská dobrovolná služba
(EVS – European Voluntary Service)
EVS je programem Evropské unie pro neformální výchovu 
a vzdělávání, otevřený všem mladým lidem (do 26 let) 
bez předchozí kvalifikace. V hostitelské zemi účastník 
programu žije a pracuje bez nároku na mzdu. Je to 
práce za byt, kapesné a stravu, doplněná podpůrným 
školicím programem.
V roce 2005 bylo na projekty EDS vysláno 12 dobrovol-
níků. Velkou zkušeností je pro nás vyslání 4 dobrovolnic 
do Ruska (2 do Nižního Novgorodu a 2 do Petrohradu). 
Jednalo se o první dobrovolníky z ČR, kteří jeli do Ruska 
na projekt EVS. Loni také naše organizace poprvé 
vyslala 7 dobrovolníků na Slovensko v rámci evropského 
multilaterálního projektu „Recovering Tatras“. 
Projekt EVS je podporován z prostředků Evropské unie 
prostřednictvím České národní agentury Mládež.
Koordinátorka: Jitka Martišová

Vysílání dobrovolníků se znevýhodněním
(EVS ST - European Voluntary Service – Short Term)
Hlavním mottem projektu je zvýšit šance lidí se znevý-
hodněním (zdravotní, sociální, kulturní, ekonomické, 
geografické, vzdělanostní) na budoucí uplatnění na 
pracovním trhu. Umožňuje jim dobrovolnickou zkušenost 
v zahraničí v délce od 3 týdnů do 6 měsíců.
INEX-SDA se do programu aktivně zapojuje od roku 
2001. Za tuto dobu se nám podařilo na různé evrop-
ské projekty vyslat 13 našich dobrovolníků. V roce 
2005 byli ve spolupráci s partnerskými organizacemi 
a Českou národní agenturou vysláni na projekty čtyři 
dobrovolníci (3 chlapci a 1 dívka) na různé projekty 
ve Velké Británii, kde strávili tři týdny.
Sdružení dlouhodobě spolupracuje se Střední 

romskou školou sociální, v roce 2005 nově navázalo spolupráci se sdružením Hurá 
Kamarád z Pardubic.
Projekty jsou podporovány z prostředků Evropské unie prostřednictvím České národní 
agentury Mládež. Koordinátorka: Veronika Endrštová

„Jen tak letmo jsem nahlédla do letáku, který ležel na stole, a velmi mile mne pře-
kvapilo, že tato nabídka platila i pro tělesně znevýhodněné. Jelikož jsem tělesně 
postižená a mám tedy omezené možnosti, velmi mě nadchla možnost odcestovat 
do zahraničí, tím poznat nové věci, sama pomoci druhým a hlavně získat nové 
zkušenosti.“ 

„První den pobytu jsme se všichni mezi sebou představili a řekli jsme si, z jaké země 
každý pochází. Byli tam lidé z Chile, Španělska, Francie, Švédska, Slovenska, Polska, 
Německa, Rakouska, Islandu, Japonska, Ekvádoru, Litvy, Lotyšska a Itálie. Každé 
ráno po snídani byly dopolední aktivity, např.: procházka po zdejších kopcích, kajaking, 
slaňování, parashut jump, nebo byly na programu pracovní aktivity, což bylo např.: 
vytrhávání himálajského plevele, stavění plotu apod. 

HOSTOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ V ČR

Krátkodobé dobrovolnické projekty
(Workcamps)
V roce 2005 naše sdružení ve spolupráci s místními partnery (NNO, obce) uspořádalo 
46 krátkodobých projektů (2 – 3 týdny) v rámci celé České republiky. Účastnilo se jich 
402 dobrovolníků z celého světa. Na projektech spolupracovalo více než 70 vyškole-
ných českých dobrovolníků - vedoucích, kteří na místě projektu zodpovídají za vedení 
mezinárodní skupiny, komunikaci s partnerskou organizací a zajištění práce i aktivit 
pro volný čas.

Foto: Archiv INEX-SDA
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Lenka, 21 let (Velká Británie 2005, projekt Everything Possible)

František, 21 (Velká Británie 2005, projekt The Great Outdoors)
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V rámci 11 projektů programu 
Setkávání v krajině se více než 
60 dobrovolníků ze zahraničí a ČR 
podílelo na sběru bylinek pro komunitní 
projekt v Tvarožné Lhotě, budování 
terénního střediska Salaš a skanzenu 
v Modré u Velehradu, obnově židov-
ského hřbitova v Uherském Ostrohu, 
opravě historického kamenného 
památníku v Lestkově a odstraňování 
invazních rostlin v Martínkovicích na 
Broumovsku.

Koordinátoři: Šárka Kulíšková, Kateřina Hraničková, 
Vít Hrdoušek, Jana Marešová

„Uherský Ostroh jsem předtím neznal, tábor jsem si vybral, protože se konal na Jižní 
Moravě, kde žijí hodní lidé:) Vřelé vztahy s místními pak dospěly tak daleko, že jsem 
skoro už ani nedoufal v návrat některých účastníků po táboře domů.“

V  programu Cesty ke kořenům bylo v roce 2005 realizováno 18 mezinárodních dobrovolnických 
táborů pro více než 200 dobrovolníků. Ti pomáhali opravovat hrad Cimburk a Hartenberg, praco-
vali na úpravách vyhlídkových míst v Bečově, pomáhali v zámeckých parcích zámku Kynžvart, 

Grabštejn, Červená Řečici a v okolí Valdštejn-
ské Lodžie v Jičíně. Dobrovolníci pomáhali 
renovovat židovské hřbitovy v Holešově, ve 
Svojšíně a synagogu v Úštěku, pracovali na 
archeologických projektech v Mikulčicích a na 
Uhřínově. Ve Fulneku opravovali bývalý klášter 
a pomáhali s renovací vozového parku a trati 
Zubrnické muzeální železnice.
Koordinátorka: Šárka Kulíšková,
od září 2005 Kateřina Hraničková

„Díky svým dostačujícím geografickým a dějepisným znalostem jsem se pokoušel účast-
níky seznamovat co nejpodrobněji s naší zemí. Pro mě to byla dobrá forma realizace, 
protože o meteorologii mi zakázali mluvit už druhý den.“

Více než 70 dobrovolníků pracovalo na celkem 11 mezinárodních dobrovolnických projektech 
v rámci programu Mosty k přírodě. Dobrovolníci pomáhali sázet stromky v Novém pralese 
v Jizerských Horách, starali se o zahradu v jogínském ášrámu ve Žďárci u Skutče, natírali 
klece v zoologické zahradě ve Chlebech, pomáhali při úpravě naučné stezky kolem Broumaru, 
kosili louky v Českém lese a v okolí Okřísek na Vysočině. Dále odstraňovali invazivní rostliny 
v Českém Krase a na Pálavských vrších, stavěli a instalovali ptačí budky v okolí ekocentra 
Čtyřlístek u Zlína, připravovali dřevo na zimu v ekocentru Jezírko u Brna a pomáhali se 
zahradnickými pracemi okolo muzea Českého ráje v Prachovských skalách.
Koordinátorka: Jana Marešová

„Byla jsem překvapena dovedností dobrovolníků. Např. Jo z Irska měla velmi dobré 
nápady ohledně těžké práce. Díky ní jsme toho zvládli mnohem víc a bez bolení zad. 
Erika ze Švédska se ukázala jako mimořádně zručný opracovávač dřeva s technickým 
myšlením, Rafael z Francie zvládal „kaskadérskou“ práci...“

V programu Jeden druhému pomáhalo na 6 mezinárodních dobrovolnických projektech 42 účastníků 
z Čech i zahraničí. Zajišťovali program letního dětského tábora v Jindřichovicích pod Smrkem, v Trhové 
Kamenici a Lipové-Lázních. Připravovali volnočasové aktivity pro romské děti z Matiční ulice v Ústí nad 
Labem a pomáhali v hospodářství v terapeutické léčebně pro drogově závislé Sananim v Karlově.
Koordinátorka: Šárka Kulíšková, od září 2005 Kateřina Hraničková

„Dobrovolníci s dětmi nacvičili ukrajinské tance, moderní hip-hop, divadlo Červená 
Karkulka, díky holandské dobrovolnici-zpěvačce a flétnistce předvedli rovněž společnou 
píseň s tancem a komorní koncert fléten. Všichni byli tímto vystoupením nadšeni!“Foto: Archiv INEX-SDA

8
Villa Nova (duben 2005)
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Pod Smrkem (srpen 2005)

Uherský Ostroh (červenec 2005)

Foto: Archiv INEX-SDA
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Dlouhodobé dobrovolnické projekty
INEX-SDA je také hostitelskou organizací dlouhodobých dobrovolníků. V regionálních 
pobočkách se během roku 2005 vystřídalo 8 dobrovolníků Evropské dobrovolné služby. 
V pražské kanceláři pomáhali v jarní sezóně dva střednědobí dobrovolníci.

ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Dobrovolnictvím k rozvoji
V projektu využíváme zkušeností našich 
navrácených dobrovolníků. Rok 2005 byl 
průlomový ve spojení fotbalu a rozvojového 
vzdělávání, kdy jsme využili spolupráce 
s keňskou neziskovou organizací Mathare 
Youth Sports Association (MYSA). Ta se 
zabývá komunitním rozvojem ve slumech 
Nairobi a dává dětem a mládeži z ulice 

příležitost k uplatnění ve fotbalových ligách a sociálních programech. V ČR proběhlo 17 besed 
a akcí pro veřejnost spojených s fotbalem (Praha, Rýmařov, Olomouc, Pardubice, Vsetín, Brno, 
Ostrava, Kladno, Bruntál), kterých se zúčastnili i dva pracovníci organizace MYSA.

Cestovatelské čtvrtky - v rámci projektu dále proběhlo deset besed v Kosteleckých 
Horkách, kde dobrovolníci prezentovali své zkušenosti z Nepálu, Ruska, Palestiny, Koreji, 
Botswany, Tanzánie, Keňi a dalších zemí.

Už nejsem mzungu – putovní výstava 
a besedy realizované sedmi navrácenými 
dobrovolníky v Olomouci, Kosteleckých 
Horkách, Vsetíně a Praze.
Projekt podpořili: Ministerstvo zahraničních 
věcí ČR v rámci dotačního programu pro 
NNO, ASA Programm der InWEnt gGmbH 
(Němeko), projekt EU Trialog – development 
NGOs in the enlarged EU.
Koordinátorka: Jana Krczmářová

GLEN – Global Education Network of Young Europeans
GLEN podporuje budování kapacit mladých lidí v oblasti rozvojové spolupráce a vzdělá-
vání. Je výsledkem spolupráce německé organizace ASA Programm a sedmi neziskových 
organizací z nových členských států EU: Polska, Slovenska, České republiky, Maďarska, 
Estonska, Lotyšska a Litvy. 
Základem je vysílání mladých dobrovolníků na 3-měsíční rozvojové a dobrovolnické 
projekty v zemích Afriky a Asie, vždy v tandemu s německým dobrovolníkem. Dobrovolníci 
jsou na své projekty intenzivně připravováni 
mezinárodním týmem školitelů během 2 týden-
ních seminářů.
V roce 2005 bylo vysláno 6 česko-německých 
tandemů na 2 projekty v Keni a po jednom v JAR, 
Tanzanii, Ghaně a Indii. Celkově bylo vysláno 
62 mladých lidí v rámci sítě GLEN. 
Na mezinárodní úrovni byl GLEN dubnu 2005 
oceněn v irském Dublinu za přínos rozvojovému 
vzdělávání cenou „World Aware Education 
Award“, kterou uděluje Rada Evropy. 
Projekt podpořili: Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rámci trilaterální zahraniční rozvo-
jové spolupráce, německé Spolkové ministerstvo pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
(BMZ), Česko-německý fond budoucnosti a projekt EU Trialog – development NGOs in 
the enlarged EU. Koordinátorka: Jana Krczmářová

Kampaň Česko proti chudobě
INEX – SDA se připojil k celorepublikové kampani neziskových organizací zaměřené na 
zvyšování povědomí veřejnosti o Rozvojových cílech tisíciletí. INEX – SDA se organizačně 
podílel na realizaci akcí v Praze a Karlových Varech.
Koordinátoři: Jana Krczmářová, Marcel Ujfaluši

Fair Trade
INEX–SDA podporuje myšlenku spravedlivého obchodu – Fair Trade – a spolupracuje 
s brněnskou Společností pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání. V pražské kanceláři 
INEX–SDA a Venkovském centru INEX–SDA v Kosteleckých Horkách je možné tyto 
výrobky zakoupit.

Foto: Robin Ujfaluši, Keňa
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PROJEKT MODRÝ SVĚT DOBROVOLNICTVÍ

Projekt slouží k zajištění podpůrných aktivit pro 
další rozvoj našich dobrovolníků a propagaci dob-
rovolnictví jako takového. Pro zvýšení povědomí 
o dobrovolnictví byly v roce 2005 vydány tři Zpra-
vodaje s příspěvky od našich dobrovolníků. 
Součástí projektu je také tzv. školicí modul. Na 
jeho tvorbě se podílejí dobrovolní školitelé i odbor-
níci, kteří připravují strukturu školení a setkání 
i školicí materiály. V roce 2005 mj. proběhlo víkendové školení školitelů, tři třídenní školení 
dobrovolných vedoucích, víkendový zážitkový kurz první pomoci a víkendové podzimní 
setkání dobrovolníků.
Projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Koordinátorky: Tereza Jedličková, Eva Hejzlarová

SPOLUPRÁCE NA NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Spolupráce s organizacemi na lokální, národní a mezinárodní úrovni je základem pro 
koordinaci jednotlivých projektů i fungování sdružení jako celku. INEX-SDA je proto členem 
a partnerem řady organizací. 
Na úrovni ČR je členem České rady dětí a mládeže (ČRDM), Spolku pro obnovu venkova 
a zakládajícím členem Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS), kde má od roku 

2003 svého zástupce ve Správní radě.
Na mezinárodní úrovni je pak členem Aliance 
evropských organizací dobrovolné služby 
(Alliance EVSO) a Koordinačního výboru 
mezinárodní dobrovolné služby při UNE-
SCO (CCIVS). Sdružení je také partnerem 
dobrovolnické sítě Service Civil International 
(SCI), evropské sítě GLEN – Global Education 
Network of Young Europeans a dalších více 
než 200 organizací v rámci dobrovolnických 
sítí YAP, AVSO, ICYE a SEEYN.

Součástí spolupráce je řada setkání, kterých se za INEX-SDA účastní zaměstnanci i dob-
rovolníci. V roce 2005 patřilo k významným akcím na mezinárodní úrovni:

03/2005 Technical Meeting Alliance (Antalya, Turecko): pravidelné setkání 60 dobrovolnických  
 organizací ze 37 zemí světa, na kterém jsou představovány mezinárodní 
 dobrovolnické projekty pro nadcházející rok,
04/2005 Trialog Private Fundraising Training (Budapest, Maďarsko),
04/2005 Raising awareness of the environmental Impacts of Youth voluntary work
 (Reykjavik, Island),
04/2005 Strategies for Increasing and Improving Global Education, 
 North-South Centre of Council of Europe (Dublin, Irsko).
08/2005 GLEN - Lobbying Seminar (Dujas, Lotyšsko),
08/2005 GLEN - Partners Meeting (Dujas, Lotyšsko),
09/2005 GLEN - Development Education Seminar (Kostelecké Horky, ČR) 
 – spolupořádal INEX-SDA,
10/2005 Seminar „One Europe, One World“ (Varšava, Polsko) 
 - seminář o rozvojovém vzdělávání,
11/2005 General Assembly Alliance, seminář: Do to Learn 
 - Learn to Do/Volunteering as a learning process (Athény, Řecko),
12/2005 Mezinárodní konference: 1,5 years after enlargement 
 – Lessons learnt & challenges for the next round“ (Vídeň, Rakousko).

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

V roce 2004 se INEX–SDA zařadil 
mezi první organizace, kterým byla 
Ministerstvem vnitra ČR udělena 
akreditace na vysílání dobrovolníků do 
zahraničí dle zákona č. 198/2002 Sb., 
o dobrovolné službě. Akreditace platí 
po dobu tří let, během kterých může 
organizace zažádat o státní dotaci 
na činnosti spojené s akreditovaným 
programem. Foto: Archiv INEX-SDA
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Projekt Malovaný rok
Stěžejním zájmem našich regionálních poboček je přinášení aktivit na venkov a další místa, 
která jsou o nabídku volnočasových aktivit z různých důvodů ochuzena. Snaží se obnovit 
tradice, řemesla a rukodělné činnosti na venkově mezi dětmi a mládeží formou půldenních 
až jednodenních dílen (např. zpracování vlny, tradiční techniky tkaní, keramika, batika, péče 
o studánky, sázení stromů, výroba ptačích krmítek, dojení koz a výroba sýra).
V roce 2005 proběhlo v našich pobočkách (v Kosteleckých Horkách, Brně a Tvarožné 
Lhotě) 58 tvůrčích akcí, na kterých bylo přítomno 1171 dětí. Akce pomáhalo zajistit 208 
dobrovolníků, z toho 6 dlouhodobých dobrovolníků ze zahraničí. 
Projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Koordinátoři: Šárka Kulíšková, Jaroslav Kundrát, Vít Hrdoušek

INEX-SDA V BRNĚ

V roce 2005 byla v Brně založena již třetí regionální pobočka. V programech pobočky je 
zařazeno 30 dobrovolníků, ve stěžejním programu Pět P 30 dětí.

Program 5P
Program je určen dětem, jejichž životní dráha byla narušena nějakým sociálním, psychoso-
ciálním či zdravotním problémem. Vyškolený dobrovolník nabízí dítěti (6 - 15 let) přátelství, 
podporu, prevenci, péči a pomoc. Vychází z myšlenky, že na základě vytvořené individuální 
vazby mezi dítětem a dobrovolníkem může dítě překonat složité období, naučit se lépe 
komunikovat, být samostatnější. Dobrovolník se 
schází s dítětem každý týden na 2 až 3 hodiny po 
dobu nejméně jednoho roku.
Naše pobočka v Brně v roce 2005 pro děti připravila, 
kromě menších akcí (23) v klubovně, celodenní 
výlet do Moravského krasu, prodloužený víkend 
u zámku Plumlov, letní tábor a několik odpoledních 
aktivit, z nichž nejúspěšnější byl fotbalový zápas 
dětí s keňskými dobrovolníky z dobrovolnické 
organizace MYSA. 

Akreditovaná organizace musí splňovat poměrně náročné podmínky týkající se vedení 
programů vysílání dobrovolníků, předodjezdové přípravy dobrovolníků, evidence a finanč-
ního zajištění programů.

Akreditované programy INEX–SDA:
>  Program vysílání dobrovolníků na dlouhodobé projekty v zahraničí (viz str. 6),
>  Program vysílání dobrovolníků na krátkodobé a dlouhodobé dobrovolnické 
    projekty v zemích globálního Jihu (viz str. 6),
>  Individuální preventivní program Pět P (viz str. 11).

>  Osobám vykonávajícím dobrovolnickou službu hradí stát nemocenské pojištění,
>  Dobrovolníkovi je poskytnuto pojistné na důchodové pojištění, pokud 
    je dobrovolnická služba dlouhodobá (déle než 3 měsíce, alespoň 20 hodin týdně),
>  Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby je pro účely účasti na hmotném 
    zabezpečení v nezaměstnanosti považován za rovný zaměstnání,
>  Doba dlouhodobé dobrovolnické služby se započítává mezi relevantní doby 
    pro účely důchodového pojištění,
>  Příjmy vzniklé v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby jsou osvobozeny 
     od daně z příjmu, případně od daně darovací.

ZPRÁVA O ČINNOSTI V REGIONECH

Foto: Archiv INEX-SDA
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dlouhodobý vztah s dobrovolníkem v programu Pět P, a které se chtějí ve sdružení nadále 
realizovat. Fotbalový klub odehrál v roce 2005 několik přátelských utkání. Volnočasový klub 
se zapojil také do projektu Malovaný rok, v rámci kterého byla realizována např. mikulášská 
a vánoční besídka, rukodělné práce, práce s hrnčířskou hlínou a další.
Koordinátor: Jaroslav Kundrát

INEX-SDA V KOSTELECKÝCH HORKÁCH

Regionální pobočka, která vznikla v roce 2004, je venkovskou základnou pro aktivity celého 
sdružení. V loňském roce zde proběhly 3 krátkodobé mezinárodní projekty, kterých se 
zúčastnilo 28 mladých lidí ze zahraničí a ČR. Dobrovolníci pomáhali s rekonstrukcí Mod-
rého domu a informačního centra, s údržbou zahrady (mj. sběr bylinek, založení nového 
kompostu, stavba výběhu pro ovce), s přípravou dřeva na zimu a opravami bývalé obecní 
školy - dnešního Venkovského školícího centra INEX-SDA.

Projekt Modrý dům
Dlouhodobým cílem projektu je propagovat trvale udržitelný způsob života na venkově. 
Tradiční poloroubený dům s celoroubenou sýpkou je rekonstruován prací dobrovolníků tak, 
aby ctil tradice regionu a maximálně využíval místní zdroje, materiály, vytápění dřevem, 
využití slunečné energie, recyklaci, 
biozahradu apod. V roce 2005 byla 
zakoupena hospodářská budova, 
která k usedlosti historicky patří, 
a zahájena její rekonstrukce.
Obyvateli Modrého domu byli již 
pátým rokem dobrovolníci Evropské 
dobrovolné služby, kteří se zde učí 
venkovskému hospodaření a péči 
o usedlost a zahradu. V září 2005 
vystřídali stávající dobrovolníky 
Marie Daudin z Francie, Milan Madáč 
ze Slovenska a Anesta Mocker 
z Německa.
Koordinátor: Petr Kulíšek

Program je realizován ve spolupráci s Hestia-NDC. Již druhým rokem zažívá vzestupný zájem ze 
strany odborné veřejnosti, dobrovolníků i klientů. V programu se během roku scházelo 26 dvojic 
dobrovolník-dítě, celkem proběhlo 781 schůzek. Dalších 10 klientů čekalo na možnost zařazení do 
projektu. Odborný dohled nad programem vykonává supervizor z Krizového centra při Středisku 
sociální pomoci dětem.
Program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR, dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické 
službě.  Projekt finančně podpořili: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra České 
republiky, veřejná sbírka Pomozte dětem, GE Money Bank, paní Černohlávková, Magistrát města 
Brna – odbor sociální a odbor školství, mládeže a tělovýchovy.
Supervizor: Petr Sakař,  Koordinátor: Jaroslav Kundrát

Veselá škola - v rámci projektu probíhá volnočasový kroužek pro děti ze socio-kulturně nepod-
nětného prostředí a pro děti, které se hůře zařazují do kolektivu vrstevníků. Kroužek vedou 
dobrovolníci sdružení přímo v prostorách ZŠ Masarova v Brně, a to dvakrát v měsíci.
Informační a poradenské centrum - centrum se snaží pomáhat rodičům, pro jejichž dítě 
nebyly vhodné naše programy. Hledáme další alternativy tak, aby se dětem dostala vhodná 
a kvalitní péče. Centrum pořádalo také několik propagačních aktivit a výstav. 
Volnočasové kluby – kluby vznikají jako postupná poptávka zejména těch dětí, kterým končí 

Foto: Archiv INEX-SDA
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Výroční zpráva 2005

odpadů. V roce 2005 proběhlo 
24 programů pro školy a dětské 
kolektivy, kterých se zúčastnilo 
celkem 479 dětí. 
Projekt podpořilo Ministerstvo 
životního prostředí ČR.
Koordinátorky: Lenka Rejlová 
a Šárka Kulíšková

Komunitní projekt 
Horecké léto
Program se zabývá sběrem míst-
ních bylin a propagací jejich 
užití - bylinných čajů „Horecké 
léto“. Na sběru se podílejí místní 
a zahraniční dobrovolníci, mládež 
a děti z Kosteleckých Horek 
i okolních obcí.
Koordinátor: Petr Kulíšek

Horecké noviny
I v roce 2005 vycházely  Horecké 
noviny, které se věnovaly nejen 
dění v obci, ale také upozorňovaly 
na etnografická témata a historii 
obce. 
Koordinátorka: Šárka Kulíšková

INEX - SDA Kostelecké Horky se prostřednictvím tzv. „euromanažera“ aktivně účast-
nilo přípravy strategie rozvoje kraje a zastupuje část neziskových organizací kraje při 
v komunikaci s Centrem evropského projektování.

Informační centrum
Sezónně na Modrém domě 
funguje Venkovské informační 
centrum sloužící řadě veřejných 
aktivit. Pravidelně pořádáme 
řemeslné a tvůrčí dílny pro 
veřejnost, cestopisné přednášky 
a tematické výstavy. Je zde 
možné zakoupit místní produkty 
a výrobky Fair Trade a také 
ochutnat kozí mléko a sýry.
Koordinátoři: Brigita Korintušová, 
Petr Kulíšek

Malé muzeum místa
Vedle Modrého domu stojí regionálně typická roubená podsklepená sýpka z konce 
18. století. První patro a přízemí sýpky je věnováno expozici venkovské domácnosti, 
venkovského nářadí, nástrojů a předmětů 
denní potřeby. Vystavené předměty slouží mj. 
výukovým účelům environmentální výchovy 
a některé jsou experimentálně využívány 
při akcích pro veřejnost. Expozice vznikla, 
a je stále obohacována, z dobrovolných 
darů místních lidí.
Koordinátor: Petr Kulíšek

Středisko ekologické výchovy
Středisko ekologické výchovy na Modrém 
domě zábavnou a interaktivní formou rozvíjí 
obsah výuky obou stupňů základní školy, 
zejména prvouky a vlastivědy. Pro skupiny 
10-30 dětí nabízí 8 výukových programů: 
Ptáci, Hospodářská zvířata, Obilí a pečení 
chleba, Bylinky, Vlna, Len, Voda a Třídění 

Foto: Archiv INEX-SDA
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Výroční zpráva 2005

v rámci programu „Evropská dobrovolná služba“ pomáhali Thomas Briand z Francie 
a Oscar Cirbián ze Španělska.
V roce 2005 probíhal v INKLUBU kroužek angličtiny, přírodovědecký kroužek, tvůrčí dílny 
v rámci projektu Malovaný rok a keramický kroužek, na který docházelo jednou týdně 8-14 
dětí. Proběhlo zde 5 víkendových akcí pro veřejnost, mj. Fašank a Silvestrovské hraní. 
Projekt byl podpořen nadací VIA a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.)
Koordinátor: Vít Hrdoušek

Salaš Travičná – výletní areál pro ekologii
V roce 2005 byl dobudován areál Salaš Travičná a Oskorušová stezka. Vyrostlo zde zázemí 
pro etnografickou expozici: 4 roubené stavby, kamenný sklep, areál přírodního amfiteatru 
s pódiem, ekologická stezka se 7 zastaveními, smyslová stezka a drobné atrakce pro děti, 
od prolézaček až po lanovky. Na okolních pastvinách se páslo stádo ovcí plemena kent 
a sezónně koně a kozy.
Proběhly první akce pro veřejnost: Slavnostní otevření, Den Her, Etnosalaš a Oskorušobraní. 
Salaš Travičná se stala zázemím také pro 2. ročník řezbářského setkání Sepova Salaš. 
Salaš během roku navštívilo přes 1200 návštěvníků.
Koordinátor: Vít HrdoušekFoto: Archiv INEX-SDA

Vzhledem k zaměření našich projektů jsou významnou součástí naší činnosti školicí akce. 
Naší dlouhodobou snahou je vytvořit pro tyto akce nejen dobré zázemí školitelské, ale 
také technické. Za tímto účelem je již pátým rokem zušlechťována budova bývalé školy 
v Kosteleckých Horkách – nynější Venkovské školicí centrum INEX-SDA. 
Na sklonku roku 2005 bylo školicí centrum 
nově zkolaudováno. Znovuoživené prostory 
venkovské školy jsou využívány ke školení 
dobrovolníků, při práci s dětmi a mládeží, 
pro ekologickou výchovu, rozvojovou 
spolupráci, semináře s tematikou venkova, 
apod. Jsou ale také nabízeny k využití 
dalším neziskovým organizacím, školám 
i jiným subjektům.
Správce školicího centra: Petr Zeman

INEX-SDA V BÍLÝCH KARPATECH

Regionální pobočky ve Tvarožné Lhotě, založená v roce 2001, se zaměřuje na péči 
o krajinu a rozvoj místní kultury.

INKLUB – venkovské centrum
INKLUB, regionální základna, poskytuje 
ubytování pro dlouhodobé dobrovolníky, 
klubovnu pro víkendovky a volnočasové 
aktivity dětí. Její podkroví je možné 
využít jako krátkodobé ubytování pro 
cca 20 lidí.
V roce 2005 zde pomáhalo 76 dobrovolníků 
na 8 akcích: práce na úpravě studánek, 
čistění okolí nádrže Lučina, výsadby, 
péče o přírodní lokality, sběr bylin 
a úprava areálu „Salaš“. Celoročně 

VENKOVSKÉ ŠKOLICÍ CENTRUM INEX-SDA

Foto: Archiv INEX-SDA
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Projekt Oskoruše

INEX-SDA propaguje vzácný a užitečný strom jeřáb oskoruše (Sorbus domestica), který 
je rozšířen v teplých lokalitách JV Moravy. V roce 2003 byl vyhlášen oficiálním „Stromem 
Slovácka“. Součástí projektu je celoroční práce: zapěstování sazenic, údržba sadu s 25 
stromy, poznávací exkurze, sběr plodů a propagace výrobků z oskoruší (dřevo, pálenky, 
marmelády, čaj, apod.). Projekt tradičně vrcholí začátkem března společenskou akcí 
„Svátek oskoruší“, kterou v roce 2005 navštívilo přes 600 účastníků.

Muzeum oskeruší – zahájilo provoz v květnu 2005, během roku ho navštívilo přes 
800 zájemců. Muzeum poskytuje kromě expozice i informační místo pro veřejnost, 
kde lze získat turistické informace o okolí, koupit či vypůjčit publikace o venkově 
a ekologii, využít internet a občerstvit se místními produkty – bylinné čaje, mošty, 
sušené ovoce.

Přírodní a výtvarné expozice při Oskorušové naučné stezce – projekt byl realizován 
ve spolupráci s mikroregionem Strážnicko a obcemi Radějov a Tvarožná Lhota. Bylo 
vytvořeno 8 řezbářských děl a 6 posezení na stezce, proběhla údržba a výsadba stromů. 
Byly vydány propagační materiály (cedule, letáky, čaje, loga), které jsou k dispozici ve 
všech infocentrech regionu Slovácka, v tzv. „Oskorušových koutcích“. 
Projekt byl realizován v rámci iniciativy Leader+, Ministerstva pro místní rozvoj.
Koordinátor: Vít Hrdoušek

Čaje z Bílých Karpat
Od roku 2001 naše sdružení také propaguje léčivé a dnes stále vzácnější byliny. 
Projekt spočívá ve sběru bylin, údržbě lokalit výskytu, pěstování vybraných druhů, 
výrobě a propagaci bylin a jejich užití - bylinných čajů. Na sběru se podílejí místní 
a zahraniční dobrovolníci, mládež a děti z obcí. Balení porcovaného bylinkového čaje 
zajišťuje Sluneční brána z Čejkovic.
Koordinátor: Vít Hrdoušek

Foto: Archiv INEX-SDA

Horňácký odzemek - proti všemožnému nachlazení
   >  prvosenka, dobromysl, ostružina, lípa

Karpatský verbuňk - na ještě lepší trávení
   >  kopřiva, malina, bříza, máta

Sedlácký čaj - na dobrou náladu 
   >  mateřídouška, dobromysl, meduňka, bříza

Byliny z Lučiny - pro potěšení
   >   mateřídouška, řepík, ostružina 

Oskorušový sen - pro nevšední zážitek
   >  oskoruše, jablko, meduňka, šípek 
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

Generální shromáždění INEX-SDA schválilo tuto finanční zprávu o hospodaření na svém 
zasedání dne 19. června 2006 v Praze.
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VÝNOSY

Dotace a granty 3 171 482
Státní dotace 1 873 445
Dotace z rozpočtů měst a obcí 52 000
Nadace 70 000
Evropské dobrovolnické programy 1 176 037

Vlastní zdroje 2 122 985
Tržby z prodeje propagačních předmětů 28 048
Tržby / Náhrady cestovného, přefakturace 578 578
Účastnické poplatky dobrovolníků 1 382 611
Přijaté poplatky 24 699
Tržby z prodeje služeb 31 876
Přijaté příspěvky 16 155
Úroky z BÚ, EUR 3 001
Kursový zisk 8 755
Jiné ostatní výnosy 42 260
Sbírka 7 000
Dary 155 613

Výnosy celkem 5 450 080

NÁKLADY

Materiální náklady 566 263
Kancelářské potřeby 34 354
Drobné provozní vydání, majetek 182 872
Materiál pro hru a tvorbu 84 381
Potraviny v rámci aktivit, stravné dobrovolníků 258 371
Ostatní materiál 734
Spotřeba propag. materiálu. 5 551

Spotřeba energie 98 370
Opravy a údržba 130 220
Cestovné 179 309
Služby 2 301 603
Nájmy - budovy, stroje 313 392
Telefonní poplatky, internet 201 268
Poštovné 30 158
Inzerce, propagace, tisk 75 065
Software 46 636
Fotoslužby 3 666
Proplácení cestovních nákladů 460 493
Koordinační a přípravné práce 107 044
Ubytování 467 939
Vzdělávání a školení 70 720
Účetní služby 135 715
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Sdružení INEX-SDA skončilo roce 2005 ve ztrátě. Příčinou ztráty byly zejména náklady 
spojené s opravami školicího centra v Kosteleckých Horkách, které v roce 2005 prošlo 
kolaudací. Oproti předpokladu se sdružení nepodařilo zvýšit krytí projektů z vlastních zdrojů 
a od dárců. Rozpočet navržený pro rok 2006 počítá s postupným umořováním ztráty. Před-
pokládá se, že školicí centrum s plným provozem bude finančně soběstačné. V roce 2006 
byla také učiněna opatření pro zkvalitnění řízení organizace.
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Ostatní služby 389 507

Osobní náklady 1 547 473
Kapesné dobrovolníků 211 398
Mzdové náklady / HPP 838 963
Mzdové náklady / OON 199 554
Zákonné odvody 297 558

Ostatní provozní náklady 835 630
Vlastní akce dobrovolníků 20 001
Pojištění 133 563
Víza, očkování 42 327
Očkování 104 882
Bankovní poplatky 22 704
Daně a poplatky 13 509
Kursové ztráty 25 020
Členské a účastnické poplatky jiným organizacím 10 448
Poskytnuté příspěvky z dotací 308 420
Příspěvky pobočkám 123 000
Ostatní náklady, odpisy 31 755

Náklady celkem 5 658 866
Hospodářský výsledek - ztráta -208 786

Rozdělení příjmů INEX-SDA

Dary 3%

Státní dotace 36%

Dotace z  měst a obcí 1%
Nadace 1%

Evropské 
dobrovolnické programy 22%

Tržby, 
přefakturace 11%

Účastnické poplatky 
dobrovolníků 26%

Materiál 10%

Opravy a údržba 2%

Cestovné 3%

Služby 41%

Spotřeba energie 2%

Osobní 
náklady 27%

Ostatní provozní 
náklady 15%

Rozdělení nákladů INEX-SDA
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RADA SDRUŽENÍ ( od 5.4. 2005)
Petr Kulíšek – předseda
Martina Jirasová – místopředsedkyně
Jiří Peška – hospodář
Vít Hrdoušek
Jana Krczmářová
David Dušánek
Jaroslav Kundrát

KONTROLNÍ VÝBOR
Tereza Houšková, Ondřej Kábela, Lenka Rejlová

ZAMĚSTNANCI
Praha: Tereza Houšková, Jana Krczmářová, Eva Hejzlarová, Eva Rudová 
Kostelecké Horky: David Dušánek, Petr Kulíšek, Šárka Kulíšková, Luboš Kunart, 
Kateřina Hraničková, Petr Zeman
Brno: Jaroslav Kundrát
Bílé Karpaty: pobočka nemá zaměstnance, koordinátor Vít Hrdoušek

ČLENOVÉ
Kateřina Bačíkovská, Brožovič, Tereza Divišová, Lenka Duchačová, David Dušánek, Klára 
Dvořáková, Veronika Endrštová, Hana Faltová, Petr Honsa, Lukáš Houdek, Tereza Houš-
ková (roz. Jedličková), Vít Hrdoušek, Magda Hrdoušková, Petr Chovanec, Pavel Jakl, Jan 
Jaroš, Jana Javůrková, Martina Jirasová, Ondřej Kábela, Hana Klenovská, Jana Krczmá-
řová, Petr Kulíšek, Luboš Kunart, Jaroslav Kundrát, Petr Kvapil, Jozef Lipka, Tomáš Mar-
kovič, Jitka Martišová, Radka Namyslová, Karel Nitsch, Bára Ocásková, Jiří Peška, Tomáš 
Podhorský, Tomáš Porupka, Lenka Rejlová, Petr Sakař, Radek Schich, Pavel Šembera, Jiří 
Škoda, Petr Škranc, Jana Táborová, Pavel Talanda

PŘÍZNIVCI
Mirek Bohdálek, Šárka Bartůšková, Eliška Borecká, Josef Břečka, Marie Cieślová, Ivana 
Čechová, Juraj Danko, Iva Dobrovolna, Marcela Dvořáková, Hana Faltová, Stanislava 

PODĚKOVÁNÍ 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ Hasoňová, Bára Hellerová, Veronika Hlušíčková, Jana Chvalkovská, Gabriela Janíčková, 
Aleš Kaděra, Karolína Kaderka, Roman Kamenický, Klára Kolaříková, Dušan Kořený, 
Martin Krajhanzl, Pavel Kuča, Jaroslav Kundrát, Františka Lukáčová, Jana Markvartová, 
Michaela Ouřecká, Šárka Papežová, Lenka Prokopová, Irena Rybníčková, Kamila Sirotná, 
Míša Štechová, Hana Štulíková, Adéla Vašíčková, Antonín Vlček, Pavlína Vráblová, Eliška 
Zárubová, Jana Zelenková.

Děkujeme všem našim členům, příznivcům, zaměstnancům, vedoucím, partnerům, dárcům, 
institucím a dobrovolníkům, kteří naši činnost podpořili. Patří mezi ně:
orgány veřejné správy
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Královéhradecký kraj, Magistrát města Brna, Velvy-
slanectví ČR v Lucembursku.
instituce a organizace
Nadace rozvoje občanské společnosti (podpora z prostředků veřejné sbírky POMOZTE 
DĚTEM), Nadace VIA, Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů, Česko-německý 
fond budoucnosti, Nadace Partnerství, Česká národní agentura Mládež, Český svaz ochránců 
přírody, Asociace Pět P v ČR, Nadace Divoké Husy, Nadace Adra, TANDEM – Středisko pro 
česko-německé výměny mládeže, Nadace pro rozvoj občanské společnosti – Vila Čerych;
Středisko výchovné péče na ulici Gabriely Preissové, Centrum pro rodinu a sociální péči, 
Hestia-NDC, Pedagogicko-psychologická poradna Brno – Poradenské centrum pro drogové 
a jiné závislosti Sládkova, Pedagogicko-psychologická poradna Brno Zachova, Pedagogicko-
psychologická poradna Brno Kohoutova, Ratolest Brno, Sdružení pěstounských rodin, Středisko 
sociální pomoci dětem Hapalova, ÚMČ Brno-Jih a další ÚMČ města Brna, ZŠ Horníkova, ZŠ 
Svážná, ZŠ Masarova, ZŠ Palackého, ZŠ Řehořova ZŠ Choceň, ŽS Plchůvky, Hvězdárna 
a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, Salesiánské středisko mládeže v Brně, Zoologická 
zahrada města Brna, Technické muzeum v Brně, Muzeum města Brna;
Českomoravský fotbalový svaz, Sportovní klub Rýmařov, ZŠ v Rýmařově, ZŠ Velká Lhota, 
Sbor Církve bratrské ve Vsetíně, Podprahový klub „Podsklepeno“ Praha, Základní organizace 
CSOP Veronica Brno, Diecézní centrum pro mládež Vsetín;
Mikroregion Strážnicko, Dobrovolný svazek obcí Orlice, Město Bečov nad Teplou, obec Modrá, 
město Opočno, obec Adršpach, obec Tvarožná Lhota, obec Kostelecké Horky, obec Olbramov, 
obec Svojšín, město Meziměstí, Správa státního hradu Grabštejn, Lesy ČR;

RADA SDRUŽENÍ ( do 5.4. 2005)
Petr Kulíšek – předseda
Karel Nitsch – místopředseda
Jiří Peška – hospodář
Vít Hrdoušek
Martina Jirasová
Jana Krczmářová
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Národní památkový ústav v Plzni, Spolek na záchranu památek červenořečických, Nadace 
Renesance 21, Židovská obec Brno, Společnost přátel přírody, Archeologický ústav AV ČR 
Brno, Český svaz ochránců přírody Jaroměř, Základní organizace Českého svazu ochránců 
přírody Křižánky, Ochrana Fauny ČR, ZOO Chleby o.p.s., Centrum Rozvoje Česká Skalice, 
CHKO Broumovsko, SDH Kostelecké Horky, Technické služby Choceň, Základní organizace 
Českého svazu ochránců přírody Spongilit Choceň, Diaktiv;
Hestia o.s., společnost Člověk v tísni o.p.s., Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání 
o.s., Klub hurá kamarád o.s., Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje 
o.p.s., Ekoton o.s., Zubrnická muzeální železnice o.s., Jóga v denním životě o.s., Polypeje o.s., 
Ametyst o.s., Lodžie o.s., Zachraňte koně o.s., Sananim o.s., RAMI o.s., Ratolest Brno, Střední 
romská škola sociální, Klub Hurá Kamarád o.s., Ekumenická akademie Praha;
Henkel ČR, Alba Traiding, spol. s r.o., GE Money Bank, TIME OUT, spol. s r.o., CK Kudrna 
Brno, GTS International, spol. s r.o.
střešní, zahraniční a mezinárodní instituce a organizace
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), Spolek pro obnovu venkova, České fórum pro rozvojovou 
spolupráci (FoRS), Alliance of European Voluntary Service Organisations, Co—ordinating 
Committee for International Voluntary Service (CCIVS), Service Civil International (SCI), Youth 
Action for Peace, GLEN – Global Education Network of Young Europeans;
ASA Programm der InWEnt gGmbH (Německo), streetfootballworld (Německo), Mathare Youth 
Sport Association (MYSA) (Keňa), Le Cercle de Cooperation (Lucembursko), Action Solidarité 
Tiers Monde CITIM (Lucembursko);
Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) (Německo), 
TRIALOG – development NGOs in the enlarged EU (Rakousko), North South Centre of Council 
of Europe (Portugalsko).
speciální poděkování patří následujícím jednotlivcům
Jitka Martišová a Veronika Endrštová – koordinátorky projektů EVS; Klára Dvořáková a Martina 
Holcová – školitelky a koordinátorky Přípravných víkendů; Petr Sakař – supervizor programu 
Pět P v Brně; Martin Náprstek – zástupce ředitele Rozvojového střediska ÚMV; Lenka Rejlová 
– koordinátorka ekologické výchovy Eva Divišová – grafička tiskovin sdružení; Jan Houška a 
Štěpán Bilčík – správa databáze a IT.
dobrovolníci, školitelé a pomocníci
Dobrovolníci v kancelářích: Michal Šupita, Lenka Hašlerová, Hanka Matoušová, Tomáš Lindner, 
Helena Kuncová, Felizitas Schaub, Nick Chronopoulos, Elena Lednikova, Veronika Křístková, 
Hana Klenovská, Anna Křižanová;
Dobrovolníci programu Pět P: Igor Viduna, Lenka Ševčíková,Gabriela Wlosoková, Barbora 
Macurová, Zita Macurová, Jana Mistrová, Jan Kouřil, Tomáš Procházka, Lenka Budková, 
Martina Kánská, Veronika Lukáčová, Zuzana Pokorná, Eliška Bartošová, Anna Černohlávková, 

Vladimíra Nováková, Lucie Stránská, Soňa Buchtíková, Michal Dess, Aneta Dvořáková, Lucia 
Henčelová, Petra Knapovská, Petr Lukeš, Kamila Mrtvicová, Dagmar Murová, Jan Tolar, Václav 
Tolar, Martin Vávra;
Andrea Tošenovjanová, Milena Kudláčková, Irena Tinková, Klára Dvořáková, Martina Jirasová, 
Veronika Endrštová, Martina Holcová, Ondřej Kábela, Jakub Novák, Hana Faltová, Martin Seifert, 
Radek Schich, Lenka Uhrová, Mariana Kleinová, Marianna Gabzdilová, Radana Škanderová, 
Magda Šimonová, Klára Musilová, Miroslav Bohdálek, Martina Kostelecká, Radka Namyslová, 
Hanka a Julie Kalinovy, Eva Králová, Eva Rudová, Eva Hejzlarová, Jana Marešová, Pavel Trojan, 
Veronika Harouková, Veronika Křístková, Hana Klenovská, Anna Křižanová, Monika Fukalová, 
Pavel Jakl, Andrea Tošenovjanová, Milena Kudláčková, Tomáš Kundrát, Kateřina Boukalová, 
Martin Starý, Pája Žufníčková;
Dobrovolníci při realizaci akcí: Klára Dvořáková, Martina Jirasová, George Wachira, Simon 
Matheka, Robin Ujfaluši, Marcel Ujfaluši, Markéta Cvejnová, Karel Nitsch, Kristýna Andrlová, 
Lukáš Policar, Hana Urbanová, Hana Faltová, Magdalena Faltová, Pavel Jakl, Jitka Adamčíková, 
Tomáš Babický, Radka Namyslová, Radek Schich, Šárka Špačková, Jana Marešová, Jarka 
Matěková, Jiří Peška, Hana Svobodová, Martin Seifert, Vendula Rulcová;
Dobrovolníci Evropské dobrovolné služby: Thomas Briand z Francie, Oscar Cirbián ze Španělska, 
Marie Daudin z Francie, Milan Madáč ze Slovenska, Anesta Mocker z Německa, Judith Charlier 
z Belgie, Clemént Pichot z Francie a Brigita Korintušová ze Slovenska.

Zdena Olivová, Lenka Snítilá, Ludmila Frankotová, Pavel Voborník, Libuše Chládková, Pavel 
Albrecht, Lenka Holubcová, rodina Koudelkova, manželé Kubíkovi, Jana Krtičková, Vilma 
Kaplanová, Bohumír Dragoun, Dana Sobotková;
vedoucí krátkodobých projektů v ČR
Jan Bauer, Lenka Bakotová, Markéta Bardová, Kateřina Bludská, Tomáš Brambora, Tomáš 
Brož, Lucie Bulínová, Šárka Cihlářová, Martin Crha, Michala Daněčková, Eva Dobrovolná, 
Tomáš Dvořák, Lenka Endrštová, Radana Fichnová, Teo Filip, Zdeňka Fuxová, Eva Greblerová, 
Petr Gronát, Lukáš Noudek, Lucie Hrabalová, Kateřina Hraničková, Markéta Hrubá, Kateřina 
Hryzáková, Barbora Jedličková, Petr Jeřábek, Michaela Ježková, Ivana Jurčíková, Aleš Kaděra, 
Zuzana Kaněrová, Mariana Kleinová, Petr Kolář, Daniela Kordíková, Jan Kos, Martina Kotlíková, 
Jiřina Kotrbová, Markéta Krajníková, Kateřina Králová, Zuzana Kruťová, Jitka Kuchařová, Štěpán 
Kuchta, Helena Kuncová, Jiřina Kutálová, Tomáš Ledvinka, Filip Lexa, Kamila Lysáková, Jiří 
Mareš, Alexandr Megela, Václav Mlynařík, Jiří Nebřenský, Petr Němec, Bára Ocásková, Štěpán 
Polák, Eva Procházková, Tomáš Ručka, Lucie Rychlá, Helena Samková, Radek Schich, Petr Spál, 
Vladimíra Straková, Simona Šimková, Jiří Škoda, Zuzana Štrochová, Zuzana Tejnická, Pavel 
Toušek, Lucie Trdá, Jakub Vyhnálek, Kamila Záplatová, Michaela Zyková, Joana Monaghan, 
Nick Chronopoulos, Eva Hloužková, Daniela Lucová.

A všem ostatním, na něž se v tomto seznamu nedostalo.
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