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Milí dobrovolníci, vážení kolegové, drazí pamětníci, 
v roce 2006 INEX-SDA oslavilo své 15. narozeniny. V takovou chvíli 
bývá zvykem se ohlédnout a předem lze říci, že je to ohlédnutí 
velmi příjemné.
Od roku 1991 INEXem prošlo neuvěřitelných 13 tisíc dobrovolníků 
– do zahraničí jsme jich vyslali 7000, přes 5000 zahraničních 
dobrovolníků naopak přijelo pomáhat do ČR, a to vše pod vedením 
více než 1000 dobrovolných vedoucích. Další stovky dobrovolníků 
za ta léta pomáhaly s přípravou víkendových akcí, školení a setkání, 
s prací v kancelářích a s mnoha dalšími aktivitami. 
Rozrostli jsme se. Kromě pražské kanceláře nás můžete najít ve 
třech pobočkách – ve venkovské centru v Kosteleckých Horkách, 
Bílých Karpatech a v Brně. Pobočky se osamostatnily a rozsah 
jejich činností rok od roku roste. 
Držíme se našeho poslání dávat lidem příležitost přispívat dobrovolnou 
prací svému okolí a stále více se zaměřujeme i na vzdálenější okolí 
– vysíláme dobrovolníky na východ i na jih od Evropy. Zkušenosti 
těch, kteří se vrátili předáváme dál, zapojujeme je do návazných 
činností a čerpáme další inspiraci. Nejvýmluvnějším příkladem se 
v roce 2006 stal Fotbal pro rozvoj, projekt, jenž ukazuje jak je možné využít fotbal ke 
zlepšení podmínek života v chudých zemích.
Jak výstižně poděkovat těm třinácti tisícům obětavých lidí za to, že posunuli INEX tam, 
kde dnes je? V jednoduchosti je krása, tedy VŠEM patří náš veliký dík. 

Přeji příjemné čtení,
Martina Jirasová

ředitelka INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

Výroční zpráva byla schválena Generálním  shromážděním INEX-SDA, dne 19.6. 2007 v Praze. 

SLOVO NA ÚVOD 

Dear volunteers, colleagues,
In the year 2006 INEX-SDA celebrated its 15th anniversary. In such 
moments, it´s not only habitual but a pleasure to nostalgically glan-
ce back and reminisce over the highlights and achievements INEX 
has had to date.
Since 1991 an incredible 13 thousand volunteers have passed th-
rough INEX. We have sent 7000 abroad; with over 5000 foreign 
volunteers coming to the Czech Republic all under the guidance of 
over 1000 voluntary leaders. In addition to this hundreds of volun-
teers have helped to prepare weekend events, training courses 
and meetings, they supported us with offi ce work and a great many 
other activities during these years.
During this time we have expanded considerably. Apart from the 
Prague main offi ce, you can fi nd us in three other branches – in 
the rural centres in Kostelecké Horky, Bílé Karpaty and Brno. The 
branches gained independence and the range of their activities 
grows from year to year. 
Our commitment to giving people the opportunity to contribute th-
rough voluntary work to their surroundings is as strong as ever and 

we continually strive for unexplored territories to experience and learn from. For instance 
we routinely send volunteers east and south of Europe. We pass on the experiences from 
returned volunteers, involve them in follow-up activities and gather further inspiration. The 
most prominent example of 2006 was the „Football for Development“, a project designed 
to show the possibilities of sport for sustainable development and global awareness to the 
poverty conditions in developing countries. 
How to thank concisely the thirteen thousand self devoted people for their part in getting 
INEX where it is today? Quite simply our heart felt thanks goes out to EVERYBODY.

I wish you pleasant reading, 
Martina Jirasová

director of INEX – Association for Voluntary Activities
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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. 

PROGRAMY INEX – SDA

Vysílání dobrovolníků do zahraničí
Nabízíme příležitost vyjet na více než 2 000 projektů do celého světa, a to na 2 týdny až jeden rok. 
Zároveň ročně organizujeme více než 40 mezinárodních projektů v ČR a hostujeme na nich dob-
rovolníky ze zahraničí. Dobrovolníky připravujeme na jejich službu ve Venkovském školicím centru 
INEX-SDA v Kosteleckých Horkách.
Rozvojové vzdělávání 
Snažíme se zprostředkovat české veřejnosti realitu života v zemích globálního Jihu. Vysíláme 
do těchto zemí dobrovolníky, využíváme jejich zkušeností pro osvětu v rámci ČR i Evropy. 
Hostujeme v ČR dobrovolníky ze zemí Jihu. Realizujeme projekt GLEN. Pořádáme besedy, 
semináře a školení. Propagujeme Fair Trade. 
Program Pět P
Jsme zapojeni do sociálního programu Pět P, založeného na přátelském vztahu dítěte 
a dospělého kamaráda-dobrovolníka. Program realizuje brněnská pobočka.
Podpora rozvoje venkova
Jde nám o oživení místního dění, tradičních zvyků a řemesel. Naše venkovské pobočky 
provozují informační centra spojená s výstavami, tvůrčími dílnami a osvětou.

MILNÍKY V HISTORII SDRUŽENÍ INEX-SDA

1991 ... založeno jako nevládní a nezisková organizace
1994 ... stává se členem mezinárodní sítě dobrovolnických 
 organizací – Alliance of European Voluntary Service Organisations
1998 ... stává se členem Co-ordinating Committee for International 
 Voluntary Service (CCIVS) při UNESCO
1998 ... mění svůj název na INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (INEX–SDA)

2001 ... stává se členem České rady dětí a mládeže (ČRDM) a Spolku pro obnovu venkova
 se záměrem přispívat k oživení venkova aktivitou dobrovolníků
2002 ... stává se zakládajícím členem Českého fóra rozvojové spolupráce (FoRS) 
 a začíná se aktivně zapojovat do rozvojové problematiky
2004 … stává se akreditovanou vysílající organizací dle zákona č. 198/2002 Sb., 
 o dobrovolnické službě 
2004 … poprvé vysílá dobrovolníky v rámci projektu GLEN
  na rozvojové projekty v Africe a Asii
2005 ... zřizuje Venkovské školicí centrum INEX-SDA v Kosteleckých Horkách
2005 ... projekt GLEN je oceněn „World Aware Education Award“ 
 za přínos rozvojovému vzdělávání. Cenu uděluje Rada Evropy 
2006 … realizuje pilotní osvětový projekt o rozvojových problémech 
 a roli sportu – Fotbal pro rozvoj 
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PÁR SLOV O SDRUŽENÍ 

>  program Pět P
>  klubovna a informační centrum 
    pro dobrovolníky
>  aktivity pro znevýhodněné 
    děti na brněnských ZŠ
>  kontaktní místo pro vysílání
    dobrovolníků do zahraničí

>  sídlo sdružení 
>  vysílání dobrovolníků do zahraničí
>  koordinace mezinárodních 
    a rozvojových aktivit 
>   školení související 
    s dobrovolnictvím 
    a rozvojovou spoluprací

INEX–SDA v Praze INEX–SDA v Kosteleckých Horkách

>  statek „Modrý dům“ propaguje trvale   
    udržitelný způsob života na venkově
>  Venkovské informační centrum, 
    Středisko enviromentální výchovy 
    a Malé muzeum místa 
>  Venkovské školicí centrum INEX-SDA

INEX–SDA v Brně

INEX–SDA v Bílých Karpatech

>  informační centrum IN Klub 
> terénní středisko „Salaš“
> muzeum Oskeruší 
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The main aim of the association of INEX-SDA is to give people the opportunity to 
contribute in various ways to their local surroundings and to the global community. We 
encourage volunteering as a primary vehicle for creating tolerance and understanding 
with the view to promote sustainable and equitable global relations.

PROGRAMMES OF INEX – SDA

Sending volunteers abroad and to Czech Republic
We offer Czech volunteers the choice of 2000 world wide projects to participate on which range 
from 2 weeks up to one year. Every year we organize approximately 40 short term international 
projects from the Czech Republic (2-3 weeks) as well as host hundreds of volunteers from abroad. 
Preparation of the volunteers for their placement occurs in INEX-SDA‘s rural training centre based 
in Kostelecké Horky. 
Development Education 
We aim to educate the Czech public about the realities of life in the global South. For this we  send 
volunteers to developing countries and upon their return make use of their experiences in order to 
transmit global educational awareness in the Czech Republic and Europe. 
Programme „Five P“
We are currently engaged in the „Five P“ programme which is based on a support/mentoring partnership 
between children with social, behavioural or health problems and a volunteer role model. 
Support the development of the countryside
This involves helping to sustain local daily, traditional customs and crafts. Our rural centres run 
information centres linked to exhibitions, creative craftwork and education. 

MILNÍKY V HISTORII SDRUŽENÍ INEX-SDA
1991 ... civil association INEX was founded as a non-governmental 
 and non-profit organisation
1994 ... becomes a member of the international network of volunteers 
 organisations – Alliance of European Voluntary Service Organisations.
1998 ... becomes member of  Co-ordinating Committee for International 
 Voluntary Service (CCIVS) in association with UNESCO.

1998 ... changes its name to INEX – Associations for Voluntary Activities (INEX–SDA).
2001 ... becomes a member of the Czech Council of Children and Youth, 
 and the Association for revival of the countryside
2002 ... becomes a founding member of Czech Forum for Development 
 Co-operation and begins to take part actively in development issues.
2004 … becomes an accredited sending organisation according to the Statute nr. 198/2002 Sb., 
 regarding volunteering service 
2004 … sends for the first time volunteers within the GLEN project to 
 development projects in Africa and Asia 
2005 ... opens a new rural training centre in Kostelecké Horky
2005 ... the GLEN project received the „World Aware Education Award“ from 
 the Council of Europe for their contribution to Development Education. 
2006 … the Football for Development project launch. The aim here was to introduce 
 sport as a platform to explore global development isssues.

A FEW WORDS ABOUT THE ASSOCIATION

>  Programme Five P
>  Clubhouse and information
    centre for volunteers 
>  Activities for disadvantaged children 
    in the primary schools 
>  Contact point for sending 
    volunteers abroad

>  INEX-SDA Head Quarters 
>  Sending volunteers abroad
>  Co-ordinating international 
    and development activities
>  Organises training courses related
    to volunteering and development
    cooperation

INEX–SDA v Praze INEX–SDA v Kosteleckých Horkách

>  The farm “Blue House“ promotes 
    sustainable living on the countryside
>  Rural information centre, Centre of
    environmental education 
    and the Small muzeum of the place
>  Rural training centre INEX-SDA 

INEX–SDA v Brně

INEX–SDA v Bílých Karpatech

>  Information centre IN Klub 
>  Field centre Salaš Travičná
>  Muzeum of service-tree Oskeruše
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VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ

INEX-SDA vysílá dobrovolníky na projekty krátkodobé (2-3 týdny), střednědobé (1-3 
měsíce) a dlouhodobé (půl roku až rok). Pracovní zaměření projektů je rozmanité: od 
sociálních (např. práce s postiženými lidmi, dětmi z uprchlických táborů) přes nejrůznější 
typy stavebních, renovačních, archeologických prací a prací v přírodě či na farmách, až po 
umělecké činnosti nebo práce v kulturní oblasti (např. organizace festivalů).

Krátkodobé dobrovolnické projekty (workcampy)
Workcampy jsou netradiční formou poznávání cizích zemí a účasti na veřejně prospěšných 
projektech. Trvají zpravidla 2 - 3 týdny a účastní se jich většinou mladí lidé z různých zemí 
světa, kteří zde společně žijí a pracují. V roce 2006 takto s INEX-SDA do zahraničí vyjelo 
pomáhat 570 dobrovolníků z ČR.
Vysílání dobrovolníků na workcampy zajišťuje pražská kancelář. V roce 2006 se na 
něm podíleli Eva Hejzlarová, Jana Marešová, Marcel Ujfaluši a dobrovolník z Argentiny 
Xavier Belfort Tovar. Velkou pomoc poskytlo během hlavního náporu přihlašování osm 
dobrovolníků.

„Zkuste to! Je to krok k osamostatnění se. Naučíte se jazyk, něco o jiných kulturách, získáte 
nové kontakty a poznáte nové místo.“

Dlouhodobé dobrovolnické projekty (LTV – Long Term Volunteering)
V roce 2006 bylo vysláno celkem 7 dobrovolníků na dlouhodobé projekty, a to do Francie, 
Belgie, Itálie, Jižní Koreji a Indii. Zaměření projektů: výuka angličtiny, vedení workcampů 
v zahraničí, správa webových stránek a pomoc v SOS vesničce.
Součástí programu je školení vysílaných dobrovolníků. Každý dobrovolník zároveň obdrží 
brožuru „Průvodce pro vysílané“, kterou INEX-SDA pro tyto potřeby vydává.
Koordinátor projektu: Linda Dřevíkovská, Denisa Šimlová
Program je akreditován dle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě. Program 
finančně podpořilo: Ministerstvo vnitra České republiky

Projekty v zemích globálního Jihu
Dobrovolníci měli možnost výběru ze stovek projektů ve více než 30 zemích globálního Jihu, 
Balkánu a Ruska. Na projekty vyjelo celkem 66 dobrovolníků, a to do více než 15 zemí 
světa. Zaměření projektů bylo různorodé – ochrana životního prostředí, rozvoj venkovských 
komunit a regionu, vzdělávání, práce s dětmi, pořádání sportovních a kulturních akcí, 
podpora a rozvoj neziskových organizací v zemích Jihu, osvětové akce a další.

Dobrovolníci jsou školeni na tzv. Přípravných víkendech, resp. odpoledních. pro dob-
rovolníky vyjíždějící na mezinárodní dobrovolnické projekty v zemích globálního 
Jihu a v rizikových oblastech. 

V roce 2006 proběhla tato školení:
>  Přípravný víkend: 16. – 18. 6. 2006, všeobecné zaměření,
    6. – 8. 10. 2006, všeobecné zaměření (důraz na Afriku);
>  odpolední individuální školení – celkem 5 školení v pražské kanceláři INEX – SDA 
                     (dle potřeby od května do srpna 2006);
>  školení školitelů – 16.-19.11. 2006.

Koordinátor projektu: Jana Krczmářová, Lucie Bilderová
Program je akreditován dle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě. Program 
finančně podpořilo: Ministerstvo vnitra České republiky

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. Pracuje za byt, kapesné a stravu. Program je ale také 
doplněn podpůrnými školeními.

Řady našich vyslaných EVS dobrovolníků se rozšířily o 15 nových nadšenců. Čtyři z nich 
pobývaly v Rusku a 3 další křepelky se uhnízdily na ostrovech. Čili až poplavete na Mallorku 
nebo na Azory, určitě tam o nich uslyšíte…
Koordinátorka programu: Jitka Martišová
Projekt EVS je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím České národní 
agentury Mládež.
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VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ

Petra Basařová, Francie 2006
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SENDING VOLUNTEERS  ABROAD
INEX-SDA sends volunteers to short-term (2-3 weeks) mid-term (1-3 months) and long-
term (6 months – 1 year) projects. The tasks depending on the projects are very different: 
social work, different kinds of construction, rennovation and archaeological work, working 
in the nature e.g. on a farm, art work or working in the cultural field. 

Short-term projects (Workcamps)
Workcamps are the form of getting to know foreign countries whilst participating in public 
beneficial projects. Young people from different countries live and work together for 2-3 
weeks. 570 volunteers from the Czech Republic took part in such projects during 2006. 

LTV – Long term volunteering
In 2006 seven volunteers were sent to France, Belgium, Italy, South Korea and India for 
LTV. Teaching English, leading workcamps, administrating web-pages and helping in a SOS 
village were the main contents of the projects. Part of the program has a training course 
offered to the volunteers going abroad. Every volunteer also gets a „guide for volunteers“ 
published by INEX-SDA. 

Projects in the global South
Volunteers could choose between hundreds of projects from more than 30 countries in the 
global South. Sixty six volunteers were placed to go onto projects in more than 15 different 
countries. The topics were very different and dealt with environment protection, develop-
ment of the local communtiy, education, working with children, offering sports and cultural 
activities, supporting non-profit organisation in the South and more. Volunteers also received 
preparation seminars before embarking on their overseas placements. 

European Voluntary Service
EVS is a programme of the European Union for non-formal education. Anybody from 18-30 
years of age can participate with no previous qualification necessary. The EVS volunteer 
is provided with accomodation, board, pocket money and training courses. 
In 2006 INEX-SDA sent 15 volunteers abroad. All of them stayed in Europe, four of them 
in Russia and some of them on various islands as e.g. Majorca or Azores. 
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SENDING VOLUNTEERS Vysílání do zahraničí 2006

Typ dobrovolné služby Počet vyslaných Nejpopulárnější země
Workcampy 571 Francie, Německo, Itálie

Dlouhodobá 7 Francie, Belgie, Itálie, 
Jižní Korea, Indie

JIH 59 Srbsko a Černá Hora, 
Rusko, Indie

EVS 15 Mallorka, Azorské ostrovy, 
Rusko

Foto: Archiv INEX-SDA
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VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ DO ČR

Krátkodobé dobrovolnické projekty (Workcampy)
V roce 2006 naše sdružení ve spolupráci s místními partnery (NNO, obce) uspořádalo 46 
krátkodobých projektů (2 – 3 týdny) v rámci celé České republiky. Účastnilo se jich 376 
dobrovolníků z celého světa a 81 vyškolených dobrovolných vedoucích. Vedoucí na místě 
projektu zodpovídají za koordinaci mezinárodní skupiny, komunikaci s partnerskou organizací 
a zajišťují práci i aktivity pro volný čas.

Dobrovolnické projekty v ČR jsou rozděleny do 4 tématických programů:

Setkávání v krajině (pomoc na místních projektech obcí, obecně prospěšné práce)
Proběhlo 13 workcampů na kterých více než 100 dobrovolníků pomáhalo např. se sběrem 
bylinek ve Tvarožné Lhotě a v Kosteleckých Horkách, ve skanzenu v Modré u Velehradu, 
při obnově židovského hřbitova v Uherském Ostrohu a na dalších projektech v Dýšině, 
Pilníkově, Bohuslavicích a Sedlci Prčice.

Ruce a historie (archeologie, rekonstrukce, údržba zámeckých zahrad, parků)
Na 100 dobrovolníků pomáhalo na 13 projektech probíhajích zejména na hradech a zámcích 
(Hartenberg, Cimburk, Grabštejn, Bečov, Kynžvart, Valdštejnská lodžie). Pomáhali renovovat 
židovské hřbitovy v Holešově a ve Svojšíně, pracovali na archeologických projektech v Mikul-
čicích a pomáhali s renovací vozového parku a trati Zubrnické muzeální železnice.

Jeden druhému (sociální projekty s dětmi a problematickou mládeží)
Na 8 projektech pracovalo přes 60 dobrovolníků, kteří 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, pomáhali v terape-
utické léčebně pro drogově závislé Sananim v Karlově. Nově také pomáhali organizovat 
příměstské tábory pro děti z Letohradu a Prahy – Chodova.

Mosty k přírodě (ekologie, ochrana životního prostředí)
100 dobrovolníků pomáhalo na 11 projektech při kterých sázeli stromky v Novém pralese 
v Jizerských Horách, pomáhali v zoologické zahradě ve Chlebech, kosili louky v Českém 
lese a v okolí Okřísek na Vysočině. Dále odstraňovali invazivní rostliny v Českém Krase 
a naPálavských vrších, pracovali v okolí ekocentra Čtyřlístek u Zlína, připravovali dřevo 
na zimu v ekocentru Jezírko u Brna a pomáhali se zahradnickými pracemi v Prachovských 
skalách.

Koordinátorky programu: Kateřina Hraničková, Jana Marešová
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Petra Čechová, vedoucí projektu v Bohuslavicích

A pak to přišlo - den D, kdy účastníci přijížděli a já marně lovila v paměti zapadnutá 
slovíčka. Ale jenom první den. Pak už to mluvilo tak nějak samo. Další vzpomínky? 
Příšerné vedro, kde byla ledová voda ze studny vítaným osvěžením, krásná jihomoravská 
krajina, Mexičan, který přijel o dva dny později, protože jel do jiných Bohuslavic a pak 
šel na 14 kilometrový výlet v žabkách. Ostatně podobně veselé příhody se stávaly 
snad každý den.

Nejvíce dobrovolníků přijelo v roce 2006 z:

Země počet Země počet
Korea 51 Belgie 18
Francie 47 Itálie 17
Španělsko 43 Rusko 16
Ukrajina 24 Velká Británie 13
Polsko 21 Turecko 11
Srbsko 19 Německo 10
Japonsko 18 Finsko 10



INEX - SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH AKTIVIT  |  ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTIVITIES

Výroční zpráva 2006  |  Annual report 2006

SENDING VOLUNTEERS TO THE CZECH REPUBLIC

Short-term projects (Workcamps)
Our association organised together with local partners (NGOs and communities) 46 
workcamps (2-3 weeks) in the Czech Republic. 376 volunteers from all over the world 
took part in the projects led by 81 trained leaders. The leaders were responsible for the 
international group, the communication with the local partner organisation, organising the 
work and the leisure time. 

The volunteering-projects are divided into thematic 4 programs in the Czech Republic:

Meetings in the landscape (helping in local projects of the community, benefical work)
13 workcamps where more than 100 volunteers were helping e.g. collecting herbs in 
Tvarožné Lhotě or Kostelecké Horky, in the open-air museum in Modrá u Velehrad or 
reparing a jewish cemetery in Uherský Ostroh.

Hands and history (Archeology, reconstruction, maintenence of castle gardens and parks)
Approximately 100 volunteers helped in 13 projects which took place mostly in such castles 
as Hartenberg, Cimburk, Grabštejn. 

One to Another (social projects with children and challenging youngsters)
Over 60 volunteers worked in 8 projects and took care of the free-time program for children 
in summer camps e.g. in Jindřichovicí pod Smrkem, Trhové Kamenice and Lipové-Lázních 
but also for Roma children in Matiční Street in Ústí nad Labem. 

Bridges to the nature (ecology, environment protection)
100 volunteers were involved in 11 projects where they were planting trees in Jizerské 
Hory forest, assisting with the zoological garden in Chleby, cutting the grass in Czech 
forests and more.

9
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DLOUHODOBÉ DOBROVOLNICKÉ PROJEKTY

INEX-SDA je také hostitelskou organizací dlouhodobých dobrovolníků Evropské dobrovolné 
služby. V regionálních pobočkách během roku 2006 zakotvili 4 noví dobrovolníci - Marie 
z Francie, Anesta z Německa, Milan a Mišo ze Slovenska. V pražské kanceláři pomáhal 
v jarní sezóně dobrovolník z Argentiny – Xavier.

VENKOVSKÉ ŠKOLICÍ CENTRUM

Znovu oživené prostory venkovské školy v Kosteleckých Horkách 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.

V roce 2006 zde např. proběhla:
>  3 školení dobrovolných vedoucích
>  2 přípravné víkendy pro dobrovolníky vyjíždějící do zemí Globálního Jihu
>  CCIVS seminář – Cultural Diversity – mezinárodní školení
>  GLEN MDGs Campaigning Training – mezinárodní školení
>  2 podzimní setkání vedoucích a účastníků mezinárodních projektů
Správce školicího centra: Petr Zeman, od listopadu 2006 Luboš Kunart

PROJEKT DOBROVOLNICTVÍ V MODRÉM

Projekt propaguje dobrovolnictví jako takové. Snažíme se o propagaci práce sdružení 
a dobrovolníků. Propagace probíhala během roku prostřednictvím internetu, médií i účastí 
zástupců sdružení na akcích konaných pro širokou veřejnost. Celoroční propagační aktivity 
vyvrcholily akcí „Dobrovolnictví slaví 15. narozeniny“, která se uskutečnila 13. října 2006 
v prostorách fary Prahy 4 na Habrovce. Byla nejen příležitostí propagovat dobrovolnictví, 
ale také poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se za 15 let fungování INEX-SDA podíleli 
na jeho aktivitách. Zúčastnilo na 120 hostů, kteří se v průběhu odpoledne a večera mohli 
zapojit do řady aktivit.

Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem školství a mládeže ČR. Foto: Archiv INEX-SDA
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LONG-TERM PROJECTS

INEX-SDA is also a host organisation for the European Voluntary Service. In the regional 
branches there were four volunteers: Marie from France, Anesta from Germany, Milan and 
Mišo from Slovakia. In Prague Xavier from Argentina was helping in the office. 

RURAL TRAINING CENTRE

The rooms of the rural school are again used for training-courses for volunteers, for work-
ing with children and youth, for ecological education, development cooperation, seminars 
connected to rural topics etc. But the place is also offered to NGOs, schools and other 
interested ones. 
In 2006 it was used for: 3 training courses for workcampleaders, 2 preparation weekends 
for volunteers going to the South, CCIVS seminar – Cultural Diversity, GLEN MDGs 
Campaining Training, 2 meetings of leaders and participants of international projects and 
one Training for Trainers.

PROJECT VOLUNTEERING IN THE BLUE

This encouraged volunteering by using the internet, media and public events where 
representatives of the association participated. 120 guests joined for „Volunteering is 
celebrating it´s 15th birthday“ in the pastorate Praha 4 na Habrovce on the 13th October 
2006. The main purpose of the event was to thank all volunteers that helped in the last 
15 years at INEX-SDA.

Foto: Archiv INEX-SDA
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GLEN – Global Education Network of Young Europeans

V rámci celoevropského programu GLEN jsme v roce 2006 vyslali 7 česko-německých 
tandemů mladých lidí do rozvojových zemí Afriky a Asie (Mongolsko, 2 x Zambie, Keňa, 
Mozambik, Jemen a Indie). Účastníci po návratu realizovali osvětové a rozvojově vzdě-
lávací aktivity. 

>  besedy se středoškoláky, vysokoškoláky 
    – použití interaktivních technik a pomůcek dovezených z daných zemí
>  výstavy fotografií
     – např. výstava fotografií nafocených dětmi v Keni: „Hakuna Matata“ 2006, 
     výstava Život v rozvojových zemích (Indie, Tanzánie, JAR) 2006
>  příspěvky na téma rozvojové spolupráce do médií
    (Respekt, Týden, Reflex, A2, ihned.cz, atd.)

GLEN je založen na spolupráci organizací z dvanácti evropských zemí (Česká a Sloven-
ská republika, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Slovinsko, Malta, Německo, 
Francie a Rakousko).

V rámci projektu GLEN byla v roce 2006 uskutečněna osvětová kampaň Fotbal pro rozvoj, 
která využila sport jako nástroj zvyšování povědomí české veřejnosti o rozvojové proble-
matice. Celá kampaň se skládala ze dvou etap: 1.Hostování Bonface Mbugua z keňské 
organizace MYSA v rámci tzv. South-North Project GLEN a 2. Rozvojový pohár – série 
fotbalových turnajové turné keňského týmu z organizace MYSA po čtyřech městech Čech 
a Moravy. 

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 Europe.

Eurizons
 - v srpnu 2006 proběhla ve spolupráci dvaceti organizací z celé Evropy autostopová kampaň 
na propagaci Miléniových cílů. Šest českých účastníků spolu s padesáti mladými Evropany 
upozorňovalo atraktivní formou v devíti evropských městech na problémy rozvojových zemí 
a na globální souvislosti mezi rozvojovými zeměmi a Evropou. INEX-SDA se organizačně 
podílel na zajištění akce v Olomouci 
Projekt se uskutečnil za finanční podpory Visegrad Fund a projektu EU Trialog - Development 
NGOs in the Enlarged Europe.

Kampaň Česko proti chudobě
- INEX-SDA se připojil k celorepublikové kampani neziskových organizací zaměřené na 
zvyšování povědomí veřejnosti o Rozvojových cílech tisíciletí. 

Cestovatelské čtvrtky
- v pobočce v Kosteleckých Horkách proběhlo 9 besed, kde dobrovolníci prezentovali 
zkušenosti ze zemí, kde jako dobrovolníci působili (např. Jáva, Mozambik, Čína, Rusko).

Fair Trade
– INEX-SDA podporuje myšlenku Fair Trade – spolupracujeme s brněnskou Společností pro 
FT a rozvojové vzdělávání, provozujeme (v kanceláři pražské a v Kosteleckých Horkách) 
fair trade obchůdek.
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For our involvement in development education we send czech volunteers overseas as well 
as  host volunteers from the South in the Czech Republic. The GLEN project in particular 
has been vital to the process of gaining first hand knowledge and information regarding 
developing countries. We also organise and host seminars and training courses for global 
awareness educators and stakeholders. In addition we as an organisation routinely promote 
Fair Trade business and produce.

GLEN – Global Education Network of Young Europeans

We are part of network of organisations from 12 European countries. 
In 2006 we sent seven Czech-German tandems to developing countries in Africa and Asia. 
After their return the GLEN-participants carried out global education activities in the Czech 
Republic. They organised discussions at secondary schools and universities, photo exhibitions 
and wrote articles concerning development cooperation for the Czech media. 
GLEN’s “Football for Development“ campaign used sport as an instrument to raise the 
awareness in Czech public of development topics. It consisted of two stages: Firstly, 
Bonface Mbugua from the Kenyan organisation MYSA was hosted within the South-North 
project. Secondly, a football tournament with the participation of the Kenyan team from the 
organisation MYSA took place in four towns of the Czech Republic.  

Eurizons
In autumn 2006 six Czech participants took part in a hitchhiker campaign to promote the 
MDGs. In nine European cities 50 young Europeans were highlighting the problems in 
developing countries and global interdependencies. INEX-SDA was involved in the orga-
nisaton of the event in Olomouc. 

Campaign Czech Against Poverty
INEX-SDA joined the campaign of Czech NGOs in order to raise the awareness in public 
about the Millenium Development Goals. 

DEVELOPMENT EDUCATION
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PROGRAM PĚT P

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. Cílem je posílit sebevědomí těchto dětí a podpořit růst 
jejich osobnostních kvalit. Dobrovolník se schází s dítětem každý týden na 2 až 3 hodiny 
po dobu nejméně jednoho roku. Program realizuje pobočka INEX-SDA Brno.

V roce 2006 jsme se připravovali na rok tzv. „generační výměny“, kdy postupně končí 
dvou až tříletý vztah asi 16 dvojic. Většině dětí, které z projektu odchází, zajišťujeme ve 
spolupráci s rodinou a ostatními spolupracujícími sdruženími a odborníky další péči nebo 
aktivitu, která by je mohla nadále rozvíjet ( např. děti, které dovršují 15 let věku začínají 
navštěvovat skautskou skupinu, volnočasové kluby, apod.
Proběhlo na 20 společných akcí (mj. Den květin, Fotbalové utkání, Jarní výlet do Toul-
cových maštalí a Litomyšle, Malování na sklo, Setkání s dobrovolníky z Finska, Hon za 
pokladem, Letní tábor v Dědově u Teplic, 1. benefiční turnaj v malé kopané „O MODRÝ 
POHÁR“- turnaj pro děti i dospělé, kterého se zúčastnily i superligové týmy malé kopané, 
Podzimní výlet do Čučice, jehož cílem bylo vypracovat „Průvodce“ pro jiné děti a školy” 
po tomto kraji, Výroba herbáře a nakonec Vánoční besídka s hranou pohádkou, jejíž 
průběh a konec ovlivňovaly samy děti).

Časovou investici, kterou celý program obnáší dokládá 735 schůzek dobrovolníků s dětmi, 
20 supervizních setkání, 11 mimořádných supervizí, a 3 jednodenní školení dobrovolníků 
v průběhu roku 2006. 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 dobro-
volnické službě.

Projekt finančně podpořili: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra České 
republiky, veřejná sbírka Pomozte dětem, Magistrát města Brna – odbor sociální a odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy, Nadace O2, Nadace Adra, Nadace Divoké Husy
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This  programme is designed for children and young people with social, psychosocial or 
health problems. Trained volunteers offer youths (from 6-15) friendship, support, prevention, 
care and help. The aim is to strenghten their self-confidence and to support their personal 
qualities. The volunteer and the yoiung person meet 2-3 hours every week for at least one 
year. „Five P“ is facilitated by INEX-SDA Brno. 

This year we were preparing ourselves for the „Generation exchange“ as about 16 tandems 
were finishing with their 2-3 year lasting relationship. We were looking for new possibilities of 
how to involve them in other activities. Moreover, there were 20 different actions organised 
from soccer games to  the production of a herbarium.

735 meetings of the volunteers with the children, 20 supervision-meetings, 11 exeptional 
supervisions and 3 trainings for volunteers have been carried out. The professional 
supervision for the programme is ensured by the Crisis Centre which belongs to the Social 
Help Centre for children.
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Informační centrum - sezónně na Modrém domě funguje Venkovské informační centrum 
sloužící řadě veřejných aktivit. Pravidelně pořádáme řemeslné a tvůrčí dílny pro veřej-
nost, cestopisné přednášky a tematické výstavy. Je zde možné zakoupit místní produkty 
a výrobky Fair Trade a také ochutnat kozí mléko a sýry.

Malé muzeum místa - v roubené sýpce z konce 18. století, která je součástí Modrého 
domu prezentujeme expozici venkovské domácnosti, venkovského nářadí, nástrojů 
a předmětů denní potřeby. Vystavené předměty slouží mj. výukovým účelům environ-
mentální výchovy a při akcích pro veřejnost. 

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

Evropské hry - projekt s podporou programu Mládež byl zaměřen na propagaci tradičních 
evropských stolních her. Výstupem projektu se stala brožurka s manuálem k jednotlivým 
hrám a putovní workshop pro školy.

Horecké noviny - v roce 2006 vyšla ve spolupráci s občany a za jejich finančního přispění 
3 čísla Horeckých novin, které se věnovaly především etnografickým tématům, historii 
obce a také současnému dění.

Zapojení do projektu Evropské projektové centrum - posílujeme principy partnerské 
spolupráce neziskových organizací, samosprávy a podnikatelů. Podíleli jsme se tak na 
Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje.

KAPKA 21 - projekt je zaměřen na environmentální vzdělávání dospělých a poradenství. 
V roce 2006 proběhlo 28 vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost.

Projekty podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR, Královéhradecký kraj, ČNA Mládež, 
Evropský sociální fond, Nadace Partnerství.

Koordinátoři projektů: Petr Kulíšek, Šárka Kulíšková, Lenka Rejlová 

Jde nám o oživení místního dění, tradičních zvyků a řemesel. Naše pobočky v Koste-
leckých Horkách a ve Tvarožné Lhotě provozují venkovská informační centra spojená 
s výstavami, tvůrčími dílnami, prací s dětmi a mládeží a osvětou.

PROJEKT MALOVANÝ ROK
Společným projektem venkovských poboček a pobočky brněnské byl již pátým 
rokem projekt Malovaný rok, který si klade za cíl obnovení zájmu o řemesla, tradice 
a venkovské svátky mezi dětmi a mládeží formou půldenních až jednodenních vol-
nočasových aktivit. Obsahem projektu bylo 39 akcí: 13 v Brně, 12 ve Tvarožné Lhotě 
a 14 v Kosteleckých Horkách. Mezi hlavní aktivity patřily rukodělné řemeslné dílny, 
oslavy tradičních venkovských svátků propojené s environmentálními aktivitami. Do 
projektu bylo celkem zapojeno 948 dětí a 15 dobrovolníků, kteří se v průběhu roku na 
přípravě dílen a aktivitách podíleli.
Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem školství a mládeže ČR.

INEX-SDA KOSTELECKÉ HORKY

Projekt Modrý dům
Projekt podporuje trvale udržitelný způsob života na venkově. Tradiční polo-
roubený 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. Na Modrém domě 
chováme řadu domácích zvířat od těch ryze užitkových (ovce, kozy, slepice) až 
po ty spíše mazlíčkovaté, například morčata, králíky (na Horkách se říká “zajci”). 
Nabízíme dětem možnost vyřádit se na našem dvoře (houpačky, lano, kuželky, 
chůdy) nebo na zahradě. 
Obyvateli Modrého domu jsou každým rokem dobrovolníci Evropské dobrovolné 
služby, kteří se zde učí venkovskému hospodaření a péči o usedlost a zahradu. 
V září 2006 zahájily svůj roční pobyt Kristin z Německa, Cécile z Francie.

16

PODPORA ROZVOJE VENKOVA 



INEX - SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH AKTIVIT  |  ASSOCIATION FOR VOLUNTARY ACTIVITIES
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Our branches in Kostelecké Horky and Tvarožné Lhota are running information centres 
which are connected to exhibitions, handicraft, work with children and youngsters and 
education in order to revive local life. 

PROJECT PAINTED YEAR
This is a common project between the branches taking place and is now in its 5th year. 
The aim is to promote handicraft, traditions and festivities in the countryside among young 
people during half- or full-day activities. Altogether there were 39 activities organized: 13 
in Brno, 12 in Tvarožná Lhota and 14 in Kostelecké Horky. 948 children and 15 volunteers 
took part.

INEX-SDA KOSTELECKÉ HORKY

Blue House Project
This project aims to support sustainable living in the countryside. The half-timbered houses 
with the cornlofts are reconstructed by volunteers in such a way to preserve its authentic 
style and condition. Local resources are used maximal, also concerning solar enegery, 
recycling etc. Besides, there are kept domestic animals. EVS-volunteers are living in the 
Blue House and taking care about it. 

Information centre – we have offered handicraft and creative activities for the public, 
talks about travels and thematic exhibitions. Moreover, you can buy local and Fair Trade 
products and try goats milk and cheese.

Small museum of the place - the Cornloft of the 18th century, part of the Blue House, 
serves as an exhibition room for tools and objects need in daily life on the countryside. 
They are also used for environmental education and for public actions.

Centre of environmental education - we are offering 8 educational programmes in the 
Blue House for the basic school for groups of 10-30 people. Topics are birds, farm animals, 
cereals and baking bread, herbs, flax, wool, water and waste separation.
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DEVELOPMENT OF THE COUNTRYSIDE

Foto: Archiv INEX-SDA

INEX-SDA BÍLÉ KARPATY

INKLUB – venkovské centrum
INKLUB v roce 2006 hostil 75 dobrovolníků na 11 akcích a jednoho dlouhodobého dob-
rovolníka. V roce 2006 pracoval v Inklubu:
>  Přírodovědný kroužek, kterého se účastnilo 12 dětí z Tvarožné Lhoty, podnikli jsme 14 
výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí obce, byla pořízena fotokronika kroužku, kterou 
na CD dostal každý člen.
>  konaly tvůrčí dílny v rámci projektu Malovaný rok – batika, výroba svíček, malování na 
sklo, semínka, keramika aj.
>  proběhlo 6 víkendových akcí pro veřejnost, např. Fašank a Silvestrovské hraní. 

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství a mládeže ČR.
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Výroční zpráva 2006  |  Annual report 2006

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. 

Součástí spolupráce je řada setkání, kterých se za INEX-SDA účastní zaměstnanci 
i dobrovolníci. V roce 2006 patřilo k významným akcím na mezinárodní úrovni:

>  North-South Group meeting, Alliance, Francie, 01/2006 (1 zaměstnanec),

>  PCE Alliance, Arménie, 01/2006 (1 dobrovolník jako školitel na akci),

>  Technical Meeting Alliance, Belgie, 03/2006 (účast 2 zaměstnanců),

>  CCIVS seminář – Cultural Diversity, ČR, 04/2006 (technicky zajištěno INEX-SDA, 1 
dobrovolník jako školitel na akci),

>  CCIVS AEYVE, ČR, 10/2006 - výměna zaměstnanců evropských a asijských dobro-
volnických organizací, hostování Miky Fujisawy z Japonska v ČR,

>  CCIVS AEYVE, Francie, 10/2006 – hodnotící seminář výměny zaměstnanců (účast 
1 zaměstnance),

>  GA Alliance, Francie, 11/2006 (účast 1 zaměstnance).

Salaš Travičná - výletní areál pro ekologii, řemesla a sport v přírodě. V areálu byl v roce 
2006 vlastními prostředky dobudovány a udržováno zázemí pro etnografickou expozici: 
4 roubené stavby, kamenný sklep, pec s přístřeškem, dále příprava lokalit pro ekologic-
kou stezku a areál přírodního amfiteátru s podiem a drobné atrakce pro děti. O provoz 
areálu pečovala řada dobrovolníků. Největší práci odvedl nový člen INEX-SDA Pavel 
Duna. V průběhu roku proběhly také větší akce pro veřejnost – Slavnostní otevření 20.5, 
Etnosalaš 28.7 a zvláště 22-23.9 Oskorušobraní. Salaš navštívilo přes 2600 návštěvníků 
s velkým podílem exkursí škol a vzdělávacích zařízení.

Oskoruše - INEX-SDA propaguje vzácný a užitečný strom jeřáb oskoruše (Sorbus 
domestica), který je rozšířen v teplých lokalitách JV Moravy. V roce 2006 projekt tradičně 
začátkem března odstartoval společenskou akcí „Slavnost oskoruší, kterou INEX-SDA 
spolupořádá nově v KD Tvarožná Lhota s obcí a Mužským sborem Tvarožná Lhota, kde byli 
mj.pasováni další starostové a významní veřejní činitelé (mj. ministr ŽP Libor Ambrozek) 
na Nositele oskorušové tradice a za účasti starostů obcí a měst byla vyhlášen II. ročník 
soutěž „Oskoruše nejkrásnější“. V soutěži bylo z 26 stromů nejvíce hlasů návštěvníci 
muzea dali oskoruši z Osvětiman.

Čaje z Bílých Karpat - od roku 2001 propagujeme léčivé a dnes stále vzácnějších bylinky. 
Projekt spočívá ve sběru bylin, údržbě lokalit výskytu, pěstování vybraných druhů, výroba 
a propagace bylin a jejich užití - bylinných čajů. V roce 2006 byly sbírány byliny a ve 
spolupráci s INEX - SDA Kostelecké Horky a Sluneční bránou s.r.o. pro výrobu připraveny 
tyto regionální bylinkové čaje:
>  Horňácký odzemek, Karpatský verbuňk, Sedlácký čaj ve spolupráci s obcemi 
Horňácka,
>  Oskorušový sen, Byliny z Lučiny a letos nově Vojšická duha  ve spolupráci s obcemi 
a podnikateli Strážnicka,
>  Slovanský bolhoj – novinka 2006 ve spolupráci s Archeoskanzenem Modrá 

Předseda INEX-SDA Bílé Karpaty: Vít Hrdoušek 

SPOLUPRÁCE NA NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ ÚROVNI
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Co-operation with organisations on a local, national and international level is fundamental 
in the co-ordination of every single project and for the functioning of the associations. For 
this reason INEX-SDA is a member and partner of a great number of organisations. 
Part of the co-operation was therefore meetings where employees and volunteers from 
INEX-SDA participated. 

>  North-South Group meeting, Alliance, France, 01/2006 (1 employee),

>  PCE Alliance, Armenia, 01/2006 (1 volunteer as a trainer),

>  Technical Meeting Alliance, Belgium, 03/2006 (2 employees),

>  CCIVS seminar – Cultural Diversity, Czech Republic, 04/2006 (technical organization 
- INEX-SDA, 1 volunteer as a trainer),

>  CCIVS AEYVE, Czech Republic, 10/2006 – exchange of employees of European and 
Asian voluntary organisations, hosting of Miky Fujisawa from Japan,

>  CCIVS AEYVE, France, 10/2006 – evaluating seminar on exchange of employees. 
(1 employee),

>  GA Alliance, France, 11/2006 – annual meeting of most important umbrella organisa-
tion (1 employee).

COOPERATION ON THE NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVELINEX-SDA BÍLÉ KARPATY

INKLUB – rural centre
In 2006 75 volunteers and one long-term volunteer were hosted in the INKLUB. 
Further, a field-club (12 kids from Tvarožná Lhota) went on 14 tours to explore the 
surroundings. Creative activities as batik, glass-painting, ceramics were carried out 
within in the „Painted year“. Events took place over 6 weekends e.g. on „Fašank“ 
(carneval) and the New Years Eve. 

The Field Centre„Travična“ – an area for ecology, craft industry, sport and nature. 
In 2006 we finished and kept up 4 timbered buildings, a stone cellar, an oven with 
a half span roof, an ecological footpath and an areal for a natural amphitheatre. Pavel 
Duna, a new member of INEX-SDA, was responsible for most of the work. Over 2600 
people visited the Field Centre. It is particulary popular among schools. 

Service-tree Oskeruše - INEX-SDA advertises the valuable and useful service-tree 
(Sorbus domestica) which is spread in warm Southeast Moravia. In the beginning of 
March 2006 the „celebration of the service-tree“ was arranged where among other 
things the most beautiful service-tree was eected.

Tea from the White Carpathian Mountains - since 2001 we have promoted the 
cultivation, production and promotion of herbs for use in herbal teas and other 
natural domestic purposes, with the possibilty that the local community can not 
only sustain a cultural custom but generate a source of minor income. In 2006 
such herbs were collected in co-operation with INEX-SDA Kostelecké Horky and 
Sluneční brána s.r.o.
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FINANČNÍ ZPRÁVA / THE FINANCIAL REPORT

Rada sdružení schválila tuto finanční zprávu o hospodaření na svém zasedání dne 25. červ-
na 2006 v Praze. Sdružení INEX-SDA hospodařilo v roce 2006 se ziskem 194 tis. Kč. Tato 
zpráva nezahrnuje hospodaření Tvarožná Lhota a Kostelecké Horky.

20

Výsledky hospodaření/ v/in CZK tis./thousands

Náklady/Expenses 5 326

Výnosy/Income 5 520

Hospodářský výsledek - Zisk / Financial 194

Rozdělení výnosů dle zdrojů/
Revenues by sources

v/in CZK tis./
thousands v/in %

Tržby z vlastní činnosti/ self funding and 
contribution activities 902   16%

Účastnické poplatky/ Participation fee 1 209   22%

Dary, příspěvky/ Gifts 129   2%

Státní dotace/ State donations 2 212   40%

Dotace samospráv, nadace/ Local 
authorities donations, foundations 295   5%

Evropská dobrovolná služba/European 
Voluntary Service 750   14%

CELKEM / TOTAL 5 520   100%

Rozdělení nákladů dle druhů/ 
Expenses by sort

v/in CZK tis./thou-
sands v/in %

Spotřeba materiálu, zboží/ Materials, 
goods 255 5%

Provozní náklady/ Utility and offi ce 
expenses (energie, nájem, omunikace, 
opravy, bank. poplatky, členské poplatky) 

832 16%

Ostatní služby/ Other services (doprava, 
propagace, tisk, účetní služby, koordi-
nační práce, lektorné, atd.)

993 19%

Mzdy a povinné odvody zaměstnanců/ 
Employee wages 1 144 21%

Cestovné zaměstnanců/ Employee 
business trips 86 2%

Náklady na dobrovolníky/ Volunteer 
expenses inc fl ights,accomodation,Visa 
(cestovné, stravování, kapesné, ubytová-
ní, očkování, pojištění, víza)

1 906 36%

Poskytnuté příspěvky, dary/Gifts and  
contributions 110 2%

CELKEM/ TOTAL 5 326 100%
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Výroční zpráva 2006  |  Annual report 2006

21
Výnosy dle zdrojů / Revenues by source

Dotace samospráv, nadace / 
Donations, Fundations 5%

Státní dotace / State 
subsidies 41%

Dary, příspěvky / Gifts, 
contributions 2%

Účastnické poplatky /
 Participation fees 22%

Evropská dobrovolná služba / 
European Voluntary Service 14%

Tržby z vlastní 
činnosti/Return 16%

Materiál / Materials 5%

Cestovné zaměstnanců /
Employee business trips 2%

Poskytnuté příspěvky /
Gifts and Contributions 2%

Ostatní služby /
Other services 19%

Provozní náklady / Utility 
and office expense 16%

Náklady dle druhu / Expenses by sort

Rada sdružení/Board Od/Before 19.6.06 

Petr Kulíšek – předseda/chair
Klára Dvořáková – místopředsedkyně/
wice-chair
Jiří Peška – hospodář/treasurer
Martina Jirasová
Linda Dřevíkovská

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ
ORGANISATION STRUCTURE 

Rada sdružení/Board do/after19.6.06

Petr Kulíšek – předseda/chair
Martina Jirasová – místopředsedkyně/
wice-chair 
Jiří Peška – hospodář/treasurer
Vít Hrdoušek, Jana Krczmářová
David Dušánek, Jaroslav Kundrát

Kontrolní výbor/Control Committee
Ondřej Kábela, Karel Nitsch, Hana Faltová
Ředitelka/director
Martina Jirasová (od 1. 6. 2006)
Pracovníci/Employees
Praha: Eva Rudová, Jana Krczmářová, Eva Hejzlarová, Martina Jirasová, Jana Marešová, 
Marcel Ujfaluši, Denisa Šimlová, Lucie Bilderová, Kostelecké Horky: Petr Kulíšek, Šárka 
Kulíšková, Kateřina Hraničková, Petr Zeman, Lenka Rejlová, Luboš Kunart, Brno: Jaroslav 
Kundrát, Bílé Karpaty: Pavel Duna 
Členové/Members
Adamcová Jana, Bačíková Kateřina, Divišová Tereza, Dřevíkovská Linda, Dušánek David, 
Dvořáková Klára, Endrštová Veronika, Faltová Hana, Houdek Lukáš, Houšková Tereza, 
Hrdoušek Vít, Hrdoušková Magdalena, Chmelař Mirek, Jakl Pavel, Jaroš Jan, Jirasová 
Martina, Kábela Ondřej, Klenovská Hana, Knapovská Petra, Krczmářová Jana, Kuda Roman, 
Kulíšek Petr, Kunart Luboš, Kundrát Jaroslav, Lipka Jozef, Martišová Jitka, Nitsch Karel, 
Ocásková Bára, Peška Jiří, Porupka Tomáš, Rejlová Lenka, Sakař Petr, Škoda Jiří.
Příznivci/Supporters
Josef Břečka, Iva Dobrovolná, Petr Honsa, Tomáš Podhorský, Pavel Šembera, Adéla 
Vašíčková, Eliška Zárubová, Michala Daněčková, Monika Emrichová, Anna Hrabánková, 
Lenka Křivánková, Klára Musilová.

Náklady na dobrovolníky /
Expenses of Volunteers 35%

Mzdové náklady /
Employee wages 21%
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Děkujeme všem našim členům, příznivcům, zaměstnancům, vedoucím, partnerům, dárcům, 
institucím a dobrovolníkům, kteří naši činnost podpořili. Patří mezi ně:

Orgány veřejné správy/State bodies
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.

Instituce a organizace/Institutions and Organisations
NROS - POMOZTE DĚTEM, Nadace VIA, Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vzta-
hů, 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,  Pedagogickopsychologická poradna Brno Kohoutova, 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, Hvězdárna 
a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, Salesiánské středisko mládeže v Brně, Zoologická 
zahrada města Brna, Technické muzeum v Brně, Muzeum města Brna;
Síť SEV Pavučina, Centrum rozvoje Česká Skalice, Obecní úřad Kostelecké Horky, SDH Kos-
telecké Horky, Technické služby města Choceň, ZO ČSOP Spongilit Choceň, ŽS Plchůvky, 
Diaktiv, Českomoravský fotbalový svaz, Brněnský svaz malé kopané, Sportovní klub Rýmařov, 
ZŠ v Rýmařově, ZŠ Velká Lhota, Sbor Církve bratrské ve Vsetíně, Nízkoprahový klub „Pod-
sklepeno“ Praha, Základní organizace CSOP Veronica Brno, Diecézní centrum pro mládež 
Vsetín; 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 Olomouc-
kého kraje o.p.s., Ekoton o.s.

Sponzoři/Sponsors
Milan Blšťák, Břevnovská lékarna, Euromedia Group k.s., E-foto, Emco, Foto Škoda, Han-
nah, Petr Honsa, Václav Jiras, Odkolek a.s., Jiří Peška, Schiedel a.s. - pan Vojtěch Policar.
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PODĚKOVÁNÍ /THANKS Střešní, zahraniční a mezinárodní instituce a organizace/Umbrella 
and international organisations
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), Česko proti chudobě, Spolek pro obnovu venkova, 
České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS), Alliance of European Voluntary Service 
Organisations, Co-ordinating Committee for International Voluntary Service (CCIVS), Ser-
vice 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) (Němec-
ko), TRIALOG – development NGOs in the enlarged EU (Rakousko), North South Centre of 
Council of Europe (Portugalsko). 

 Partnerské organizace projektů v ČR/ Partner project organisations in CZ
Obec Svojšín, obec Modrá, DDM Uherský Ostroh, o.s. Pomožme si sami, Obec Pilníkov, 
Hrady na Malši o.s., Nadace Renesance 21, Polypeje, o.s. Lodžie, AÚ ČR Brno, ČSOP 
Berkut, NPÚ Grabštejn, Kynžvart, obec Dýšina, CID Praha o.s., Asram Střílky, , BK Bambas, 
Člověk v tísni, Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi, TK Karlov Sananim 
o.s., DDM Pod Smrkem, Oblastní charita Ústí n/Orlicí - Centrum pod střechou, ZOO Chleby, 
o.p.s., SEV Lipka, ZO ČSOP Kněžice, ZO ČSOP Čtyřlístek, SEV Sever, ZO ČSOP Pálava, 
Muzeum přírody Český Ráj, ČSOP Alcazar, Eurosola.cz, město Opočno, Společnost přátel 
přírody, INEX-SDA Kostelecké Horky, INEX-SDA Bílé Karpaty, Zubrnická muzeální železni-
ce o.s., Jóga v denním životě o.s.
Vedoucí projektů v ČR/ Camp leaders
Bachtíková Andrea, Bare Josef, Bauer Jan, Bělohlávková Jana, Bludská Kateřina, Bou-
rek Petr, Brambora Tomáš, Burjanová Martina, Čechová Petra, Čermák Jiří, Danečková 
Michaela, Deáková Eliška, Dlasková Michaela, Duchoslavová Romana, Hančilová Roma-
na, Hartmanová Jitka, Hašek Zdeněk, Hašlerová Lenka, Herbich Richard, Hoznauerová 
Viola, Hubálková Kateřina, Hryzáková Kateřina, Chmelař Miroslav, Chramostová Ivana, 
Janíček Josef, Jindrová Alena, Juříková Lucie, Kaděra Aleš, Kalousová Alena, Kašpárek 
Petr, Kejvalová Helena, Klesnilová Jitka, Kohan Juraj, Kolář Petr, Koskanová Aneta, Kraj-
hanzl Martin, Kucharčík Petr, Kursová Eliška, Laškovská Kateřina, Látalová Eva, Ledvinka 
Tomáš, Líčeník Petr, Lysáková Kamila, Markovi Tomáš, Nebřenský Jiří, Němec Petr, Novák 
Jakub, Nováková Klára, Novotná Nikol, Ocásková Barbora, Padyšáková Aneta, Plcho-
vá Monika, Pličková Karolína, Procházková  Eva, Rudová Eva, Rychlá Lucie, Sejkot 
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Petr, Semelková Veronika, Sládková Veronika, Spál Peter, Staněk Jiří, Stará Pavlína, 
Stůj Václav, Stuchlá Eliška, Šimková Simona, Šneberger Filip, Štefková Eva, Štorcho-
vá Zuzana, Štrobl Jindřich, Švehlová Martina, Valentová Diana, Válová Marie, Vaněk 
Matěj, Vašíčková Adéla, Veselý Pavel, Vohryzek Jan, Vyhnálek Jakub, Zawiszová Hali-
na, Susan Gelesz, Mathilde Blostin, Ersin Erlas
Dobrovolníci programu Pět P/ Volunteers for Five P programme
Gabriela Wlosoková, Barbora Macurová, Zita Macurová, Jana Mistrová, Jan Kouřil, Tomáš 
Procházka, Lenka Budková, Martina Kánská, Zuzana Pokorná, Anna Černohlávková, Vladi-
míra Nováková, Soňa Buchtíková, Michal Dess, Aneta Dvořáková, Lucia Henčelová, Petra 
Knapovská, Petr Lukeš, Dagmar Murová, Alice Vávrová, Tereza Stloukalová, Petr Vašek, 
Dominika Křenková, Sylvie Kasková;
Dobrovolníci, školitelé a pomocníci/ Volunteers, trainers, helpers
dobrovolníci v kancelářích: Veronika Čapková, Petra Frišová, Tereza Hudcová, Hana Klenov-
ská, Štěpán Kuchta, Hana Matoušová, Iveta Procházková, Michal Šupita, Anna Valeková, 
Marcela Sobotová, Hedvika Bartošová, Xavier Belfort Tovar, Marie Daudine.
školitelé: Lucie Bilderová, Klára Dvořáková, Veronika Endrštová, Marianna Gabzdilová, Eva 
Hejzlarová, Martina Holcová, Martina Jirasová, Ondřej Kábela, Hana Klenovská, Mariana 
Kleinová, Jana Marešová, Jakub Novák, Lukáš Policar, Tomáš Ručka, Lenka Uhrová, Eva 
Rudová.
Dobrovolníci při realizaci akcí: Robin Ujfaluši, Marcel Ujfaluši, Kristýna Andrlová, Lukáš Policar, 
Hana Urbanová, Míša Daněčková, Lucie Trdá, Jindřich Štrobl, Honza Kodad, Lenka Rejlová, 
Šárka Kulíšková, Tomáš Ručka, Ondřej Švec, Petr Sejkot, Petr Bourek, David Kakalík, Marce-
la Sobotová, Simona Šafaříková, Magdaléna Herová, Lucie Hromadová, Lenka Vojtová, Lucie 
Bilderová, , Radek Urban, Simona Kocourková, Cyril Kaplan, Richard Kolář, Petr Bourek.
Zdeňka Olivová, Lenka Snítilá s rodinou, manželé Michalcovi, Libuše Chládková, Antonín 
Koudelka, Dana a Zdenda Sobotkovi, manželé Kubíkovi, Jana Krtičková, Vilma Kaplanová, 
Bohumír Dragoun. 
Dobrovolníci Evropské dobrovolné služby: Marie Daudin z Francie, Milan Madáč ze Sloven-
ska, Anesta Mocker z Německa, Kristin Hirte z Německa, Cécile Bettler z Francie a Pedro 
Henriquez z Portugalska.
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tu GLEN a všeho, co se týká vysílání dobrovolníků na JIH, po 3 letech strávených s INEX-SDA 

odešla čelit novým výzvám na poli Rozvojové spolupráce; Petr Kulíšek – dlouholetý předseda, 
dobrovolník a vizionář, díky jehož zapálení ušel INEX-SDA velkou část své cesty; Vítek Hrdou-
šek – dlouholetý tahoun aktivit INEX - SDA na Slovácku a neúnavný propagátor Oskeruší; Eva 
H. a Eva R. – dvě Evy, které dávaly tvář pražské kanceláři v posledních dvou letech; Jarek 
Kundrát – průkopník sociálních projektů INEX-SDA, zakladatel brněnské pobočky; Ludmila 
Frankotová – nedocenitelná podpora školicího centra a pobočky v Kosteleckých Horkách, 
Petr Sakař – supervizor programu Pět P v Brně; Martin Náprstek – Rozvojové středisko ÚMV; 
Lenka Rejlová – koordinátorka ekologické výchovy; Eva Divišová – grafička tiskovin sdružení; 
Jan Houška – tvůrce databáze díky níž s námi mohou dobrovolníci komunikovat přes internet, 
Karel Nitsch, Štěpán Bilčík a Tomáš Ručka – IT podpora, 
Tomáš Ujfaluši - podpora kampaně Fotbal pro rozvoj; Michal Jančařík - moderování pražského 
části kampaně Fotbal pro rozvoj; o.s. JAHODA - za poskytnutí prostor pro ubytování keňského 
fotbalového týmu pro projekt Fotbal pro rozvoj, kapelám SOPOTY, Ve 3 v noci; farnost Prahy 4 
Michle za krásný prostor, kde jsme mohli oslavit 15. narozeniny INEX-SDA.
A všem ostatním, na něž se v tomto dlouhém seznamu nedostalo.
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