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Vážení čtenáři,

hlavním mottem našeho občanského sdružení je již šestnáct let podpora a propagace meziná-
rodního dobrovolnictví. Jsme organizací, jež svůj růst a rozvoj staví na nápadech přicházejících 
zespodu, od lidí, kteří inspirováni vlastní dobrovolnickou zkušeností chtějí něco tvořit dál. Naše 
projekty byly vždy živým výsledkem skutečného zájmu aktivních lidí, nikoli čímsi uměle vytvo-
řeným a naroubovaným na znění dotačních titulů. 

Nejinak tomu bylo i v roce 2007, který byl pro nás velmi úspěšný. Zvýšil se zájem o dobro-
volnictví v zahraničí, kam jsme vyslali na 700 zájemců. Na 40 místech České republiky naopak 
pomáhalo přes 300 dobrovolníků ze zahraničí. Rozrostly se také aktivity našich tří poboček, kte-
ré působí lokálně v Brně, Kosteleckých Horkách a Tvarožné Lhotě. Stále významnější kapito-
lu v našich aktivitách tvoří informování veřejnosti o problematice života v rozvojových zemích. 
Rozvojové vzdělávání stavíme na autentických zkušenostech navrátilců z projektů a na přímém 
kontaktu české veřejnosti s lidmi z těchto zemí. V roce 2007 jsme uspořádali více než 20 rozvo-
jově-vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost. Mezi nejúspěšnější patřily kampaně „Fotbal pro roz-
voj“ a „Eurizons – Autostopem pro třetí svět“, výstava „Cesta životem, cesta světem“ a šestitý-
denní pobyt zambijského učitele hudby a matematiky v ČR v rámci projektu GLEN. 

Jestliže na přelomu tisíciletí bylo hlavní motivací našich dobrovolníků poznávání světa za 
hranicemi ČR a snaha vylepšit své znalosti angličtiny, dnešní dobrovolníci kladou mnohem vět-
ší důraz na to, aby mohli pomoci tam, kde je to opravdu třeba. Dokladem toho je rostoucí zájem 
o projekty mimo Evropskou unii a o dlouhodobé dobrovolnictví. 

Mezinárodní dobrovolnictví v sobě spojuje příležitost k rozvoji osobních schopností a doved-
ností, intenzivní mezikulturní poznávání a možnost přímé pomoci. Stává se tak čím dál přitaž-
livější alternativou placené pracovní zkušenosti. 

Přeji Vám příjemné chvíle plné inspirace při čtení naší výroční zprávy,

Martina Jirasová
ředitelka INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

Slovo
na úvod

2



Obecné informace o sdružení     
Centrála INEX-SDA
Pobočky INEX-SDA
Kde nás najdete
Milníky v historii INEX-SDA

Vysílání dobrovolníků do zahraničí
Krátkodobé mezinárodní dobrovolnické projekty (workcampy)
Střednědobé dobrovolnické projekty
Dlouhodobé dobrovolnické projekty
Evropská dobrovolná služba

Přijímání dobrovolníků na projekty v ČR
Krátkodobé mezinárodní dobrovolnické projekty (workcampy)
Evropská dobrovolná služba

Rozvojové vzdělávání
Program GLEN
Projekt Fotbal pro rozvoj
Kampaň Česko proti chudobě

Projekt Rok v modrém
Veřejná sbírka „Křídla pro dobrovolníky“
Venkovské školicí centrum INEX-SDA
Spolupráce na národní a mezinárodní úrovni
Účast na akcích v ČR a zahraničí
Finanční zpráva / The Financial Report
Organizační struktura sdružení 
Představení poboček INEX-SDA

INEX-SDA Brno
INEX-SDA Kostelecké Horky
INEX-SDA Bílé Karpaty

Poděkování
INEX-SDA – a Few Words about the Association
Kontaktní a identifikační údaje

Obsah

3

4
4
5
6
7
8
9

11
11
13
14
14

 16
17
17
20
21
22
22
23
24
25
27
34
36
36
38
40
42
46
50



INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (zkráceně INEX-SDA) je občanské sdružení, založené 
v roce 1991 za účelem podpory a rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit. Hlavním před-
mětem naší činnosti je poskytování příležitostí k tomu, aby lidé prostřednictvím vlastní dobrovol-
né práce pomáhali tam, kde je potřeba. Domníváme se, že dobrovolná práce je nejen prospěšná 
sama o sobě, ale současně také obohacující pro ty, kdo ji vykonávají. Snažíme se o propagaci dob-
rovolnictví a o jeho vnímání jako cesty k toleranci, poznání a k udržitelné budoucnosti.

Centrála INEX-SDA

Centrála INEX-SDA sestává ze dvou pracovišť: z pražské kanceláře, která se v roce 
2007 nacházela na adrese Praha 1, Senovážné náměstí 24, a z Venkovského školicího cen-
tra v obci Kostelecké Horky u Chocně.  

Hlavní činností pražské kanceláře je vysílání českých zájemců na dobrovolnické projek-
ty v zahraničí a realizace projektů rozvojového vzdělávání. Ve Venkovském školicím cen-
tru se pořádají školení dobrovolníků a další akce, a sídlí zde také kancelář pro přijímání 
zahraničních dobrovolníků do České republiky.

Pražská kancelář:

Vysílání dobrovolníků do zahraničí
Zájemcům z České republiky každoročně umožňujeme účast na některém z více než 

2 000 dobrovolnických projektů po celém světě. Projekty trvají od dvou týdnů do jednoho 
roku a mají různé pracovní zaměření. Pro vysílané dobrovolníky organizujeme přípravná 
školení. Jsme vysílající organizací Evropské dobrovolné služby.

Rozvojové vzdělávání
Snažíme se zprostředkovat české veřejnosti realitu života v rozvojových zemích. Vysíláme do 

těchto zemí dobrovolníky a po jejich návratu využíváme jejich zkušeností pro osvětu v rámci ČR 
i Evropy. Přijímáme do ČR dobrovolníky z rozvojových zemí. Realizujeme projekty GLEN a Fotbal pro 
rozvoj, jsme zapojeni do kampaní Eurizons a Česko proti chudobě. Pořádáme besedy a školení.

Obecné 
informace
o sdružení
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Venkovské školicí centrum v Kosteleckých Horkách:

Přijímání dobrovolníků do České republiky
Pro zahraniční zájemce organizujeme ročně kolem 40 dvou- až 

třítýdenních mezinárodních dobrovolnických projektů, které se 
konají na různých místech ČR. Dobrovolníci se podílejí na rekon-
strukcích historických památek, pomáhají v přírodních rezervacích 
nebo třeba na dětských letních táborech.

Školení dobrovolníků a další akce
Venkovské školicí centrum INEX-SDA je zázemím pro pořádá-

ní celé řady akcí – školíme zde dobrovolníky vysílané do zahra-
ničí i vedoucí projektů v ČR, konají se zde evaluační a jiná setká-
ní i mezinárodní semináře. Prostory centra jsou také pronajímány 
dalším subjektům, zejména školám.

Pobočky INEX-SDA

Kromě centrály má INEX-SDA tři pobočky se sdílenou právní sub-
jektivitou a samostatným hospodařením: jedna z nich sídlí, stejně 
jako školicí centrum, v obci Kostelecké Horky, další v Brně a poslední 
v Tvarožné Lhotě v Bílých Karpatech.

Pobočka v Brně se věnuje zejména programu Pět P, který je 
založen na přátelském vztahu sociálně či zdravotně znevýhod-
něného dítěte a jeho dospělého kamaráda-dobrovolníka. Pobočky 
v Kosteleckých Horkách a Tvarožné Lhotě jsou zaměřeny na pod-
poru rozvoje venkova, na práci s mládeží, ekologickou výchovu 
a snaží se o oživení místního dění.

Více o pobočkách se dočtete na stranách 36–41.
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Kde nás najdete

PRAHA
- sídlo a centrála INEX-SDA
 vysílání dobrovolníků do zahraničí
 koordinace mezinárodních

   a rozvojově-vzdělávacích aktivit

BRNO
- pobočka „INEX-SDA Brno“
 programy pro znevýhodněné 

   děti a mládež 
 Modrá klubovna a školicí

   centrum pro dobrovolníky
 kontaktní místo pro vysílání 

   dobrovolníků do zahraničí

KOSTELECKÉ HORKY
součást centrály: 
 kancelář pro přijímání

   zahraničních dobrovolníků do ČR
 Venkovské školicí centrum

   – zajišťuje školení související
   dobrovolnictvím a rozvojovou
   spoluprací
pobočka „INEX-SDA Kostelecké Horky“:
 statek „Modrý dům“ s Malým muzeem

   místa a sezonním infocentrem propaguje 
   trvale udržitelný způsob života
   na venkově
 středisko environmentální výchovy 
 pobyty dobrovolníků

   Evropské dobrovolné služby

TVAROŽNÁ LHOTA
- pobočka „INEX-SDA Bílé Karpaty“
 venkovské centrum INKLUB

   – projekty s venkovskou mládeží 
 Muzeum oskoruší s naučnou stezkou 

   – program záchrany tradičních dřevin
 Salaš Travičná – výletní areál pro ekologii,

   řemesla a sport v přírodě
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Milníky v historii INEX-SDA 

1991 ...založen jako nevládní a nezisko vá organizace s názvem 
„Sdružení pro mezinárodní výměny a turistiku mládeže – INEX“

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
... 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 činností dobrovolníků
...zakládá pobočku „INEX-SDA Bílé Karpaty“ v Tvarožné Lhotě

2002 ...stává se zakládajícím členem Českého fóra 
rozvojové spolupráce (FoRS) a začíná se aktivně 
zapojovat do problematiky rozvojové spolupráce

2004 …stává se akreditovanou vysílající organizací dle 
zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě
... poprvé vysílá dobrovolníky na rozvojové projekty 
v Africe a Asii v rámci programu GLEN
...zakládá pobočku „INEX-SDA Kostelecké Horky“

2005 ...zřizuje Venkovské školicí centrum INEX-SDA
v Kosteleckých Horkách
...zakládá pobočku „INEX-SDA Brno“

...program GLEN získává ocenění „World Aware Education Award“ 
za přínos rozvojovému vzdělávání (cenu uděluje Rada Evropy) 
...stává se členem koordinačního týmu kampaně Česko proti chudobě

2006 …realizuje první ročník sportovně-osvětového 
interkulturního projektu Fotbal pro rozvoj, který atraktivní 
formou upozorňuje na problémy rozvojových zemí 
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Projekty, na které INEX-SDA vysílá dobrovol-
níky, se konají po celém světě, trvají od dvou týd-
nů do jednoho roku a jejich pracovní zaměření 
je rozmanité: dobrovolníci se podílejí na obno-
vě historických památek, pracují v přírodních 
rezervacích, v dětských domovech, v uprchlic-
kých táborech, pomáhají při organizaci kultur-
ních festivalů apod. Práce většinou nepředpoklá-
dá zvláštní kvalifikaci nebo předchozí zkušenosti, 
důležitá je především motivace zájemců. 

Dobrovolníci jsou před svým odjezdem ško-
leni podle toho, do které země jsou vysílá-
ni a jaké nároky na ně pobyt v dané zemi kla-
de. Dobrovolníkům vysílaným do tzv. Regionu 
1 (členské a kandidátské státy EU, země EHP, 
Švýcarsko, USA a Kanada) je před odjezdem zaslá-
na školicí příručka „Průvodce pro dobrovolníky“. 
Ostatní, vysílaní do Regionu 2 (ostatní země svě-
ta) jsou povinni před odjezdem absolvovat pří-
pravné skupinové školení – tzv. Přípravný víkend 
nebo Přípravné odpoledne. V roce 2007 proběhl 
jeden Přípravný víkend ve Venkovském školicím 
centru INEX-SDA a šest Přípravných odpolední – 
z nich čtyři v pražské kanceláři a dvě v brněnské 
pobočce INEX-SDA. 

Program „Vysílání dobrovolníků na projekty 
v zahraničí“ je akreditován dle zákona č. 198/2002 
Sb., o dobrovolnické službě a v roce 2007 byl 
finančně podpořen Ministerstvem vnitra České 
republiky.

Vysílání 
dobrovolníků 
do zahraničí
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Krátkodobé mezinárodní projekty
(workcampy)

Co do počtu vyslaných dobrovolníků jsou krátkodobé mezinárod-
ní projekty, tzv. workcampy, nejoblíbenějším typem dobrovolnických 
projektů, které INEX-SDA nabízí – v roce 2007 takto prostřednic-
tvím INEX-SDA vyjelo pomáhat do zahraničí celkem 654 dobrovolníků 

z České republiky (z toho 593 do zemí Regionu 1, 61 do zemí Regionu 
2; přitom 56 bylo mladších osmnácti let). 

Workcampy trvají zpravidla 2-3 týdny a účastní se jich převážně 
mladí lidé z různých zemí světa. V posledních letech se rozšiřuje také 
nabídka workcampů pro seniory a rodiny s dětmi. Smyslem workcam-
pů není jen samotná práce, ale také bližší seznámení se s místem, kde 
se projekt koná, navázání kontaktů s ostatními dobrovolníky a poznání 
jejich kultury. Dobrovolníci mají zajištěno ubytování a stravu, sami si 
zařizují a hradí dopravu na projekt.

Pro účastníky workcampů je každoročně pořádáno podzimní setká-
ní, tzv. Setkání účastníků. V roce 2007 se uskutečnilo v termínu
9.–11. 11. 2008 ve Venkovském školicím centru INEX-SDA v Koste-
leckých Horkách a zúčastnilo se ho 33 dobrovolníků.

Vysílání na workcampy zajišťuje pražská kancelář INEX-SDA. V roce 
2007 se na něm podíleli Adéla Zichová, Denisa Šimlová, Juraj Kohan, 
Jana Marešová, rakouská dobrovolnice Evropské dobrovolné služby 
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Celkové hodnocení workcampů
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Hodnocení zahraničních work-
campů v roce 2007 podle 189 
respondentů (29 % z celkového 
počtu 654 vyslaných dobrovolní-
ků). Více na www.inexsda.cz.

hodnocení 1–10 bodů
(10 je nejvíc, bez chybičky)

Bez problémů         94 %

S problémy              5 %

Bez odpovědi           1 %

Komunikace s INEX-SDA

Hodnocení  komunikace s INEX-
SDA v roce 2007 podle 189 
respondentů (29 % z celkového 
počtu 654 vyslaných dobrovolní-
ků). Více na www.inexsda.cz.



Christina Plank a přibliž-
ně 20 dalších dobrovolníků. 
V brněnské pobočce INEX-
SDA poskytovala zájem-
cům o zahraniční work-
campy konzultace Hanka 
Klenovská a další dva dob-
rovolníci.

Koordinátorky programu:
Adéla Zichová, Denisa 
Šimlová (do června 2007)

„Letos jsem byl již na 
svém třetím workcampu, 
a to v Německu. Loni jsem 
byl ve Španělsku a předlo-
ni opět v Německu. Musím 
říct, že letošní workcamp 
byl ještě o něco lepší než 
ty předchozí dva, proto-
že tam byli fajn lidi a práce 
mě bavila. Pleli jsme totiž 

zarostlé paseky, které tam zůstaly po orkánu Kyrill, který byl v zimě i v ČR, 
a nechávali jsme tam mladé stromky. Dále jsme stavěli oplocenky a posedy. 
A já mám rád práci v přírodě a v oblasti ochrany životního prostředí.“

Filip Beneš, Německo 2007

„Byl to jeden z mých vůbec nejlepších zážitků. Jen bylo někdy těžké 
poslouchat příběhy uprchlíků – některé byly opravdu smutné a otřes-

né. Ale jsem ráda, že jsem to slyšela a že vím, co se děje, bylo to 
pro mne moc obohacující. S ostatními účastníky jsem stále v kontaktu. 
Myslím si, že na workcampy jezdí naprosto speciální druh lidí a když už 
se někdo rozhodne, že pojede, tak to dopadne dobře (soudím tak i pod-
le lidí v mém okolí, kteří se workcampů také zúčastnili).“

Katrin Laubensteinová, Švýcarsko 2007 (Katrin se zúčastnila work-
campu ve švýcarském tranzitním centru pro uprchlíky Hegnau)
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Pořadí Země
Počet
vyslaných
dobrovolníků

1 Francie 136

2 Německo 133

3 Itálie 42

4 Španělsko 36

5 Belgie 32

6 Velká Británie 28

7 Švýcarsko 21

8 Island 20

9 Finsko 16

10 Portugalsko 13

5 BBelggiee 32

7 ŠŠvýýccaarrskoos 21

9 FFinskskoo 16

1 FFrannciiee 136

3 ItItáliee 42

V roce 2007 jsme nejvíce
dobrovolníků vyslali na 
workcampy do těchto zemí:



„Byl jsem na něčem takovém poprvé a byl jsem hodně spokojený. 
Tento způsob trávení dovolené zdá se mi opravdu vynikající. Lituju, že 
jsem na něco takového nepřišel už dřív a hodně let jsem o prázdninách 
proseděl doma.“

Libor Janík, Německo 2007

„Snad 5 nejhezčích týdnů v mém životě.“
Lucie Macků, Maroko 2007

„Projekt mnohonásobně předčil má očekávání. Byl to báječný čas 
strávený poznáváním cizích kultur a nových lidí. Práce mohlo být víc 
a mohla být preciznější, ale přesto mám pocit, že to nebylo úplně zby-
tečné. Nejlepší zážitky vzešly z poznávání odlišného a nejhorší zážitek 
byl každopádně loučení.“

Kateřina Krásová, Ukrajina 2007

Střednědobé dobrovolnické projekty 
(MTV – Mid-Term Volunteering)

Střednědobé dobrovolnické projekty trvají od jednoho do tří 
měsíců. V roce 2007 na ně bylo vysláno celkem 8 dobrovolníků, 
a sice do těchto zemí: Francie (2 dobrovolníci), Kyrgyzstán, Mexiko, 
Peru, Spojené státy americké, Švýcarsko, Thajsko. Několik dobro-
volníků působilo jako vedoucí mezinárodních workcampů, další se 
věnovali například rekonstruování staré klášterní budovy (Francie) 
nebo práci v sirotčinci (Peru). 

Koordinátorky programu:
Denisa Šimlová (do června 2007), Radka Peterová (od července 2007)

Dlouhodobé dobrovolnické projekty 
(LTV – Long-Term Volunteering)

Dlouhodobé dobrovolnické projekty jsou obvykle v délce tří měsí-
ců až jednoho roku. Ve srovnání s krátkodobým dobrovolnictvím před-
stavují cennější pomoc pro hostitelskou organizaci a také významněj-
ší životní zkušenost pro samotného dobrovolníka. V roce 2007 na ně 
INEX-SDA vyslal celkem 4 dobrovolníky, a to konkrétně do Indonésie, 
Izraele, Švýcarska a Spojených států amerických. Dobrovolníci vyko-
návali následující činnosti: práce na záchranné stanici pro opuště-
ná a zraněná zvířata (Indonésie), pozorování a dokumentace chová-
ní supa bělohlavého (Izrael), péče o mentálně postižené (USA), práce 
v kanceláři neziskové organizace (Švýcarsko). 

Koordinátorky programu:
Denisa Šimlová (do června 2007), Radka Peterová (od července 2007)

„Zdravím Vás z tropické záchranné stanice KWPLH u města 
Balikpapan, Borneo. 

Na stanici je opravdu mnoho zvířectva – 98 koček, 6 psů a 5 med-  
vědů, kteří chtějí dvakrát denně jíst, pít, uklidit, ale také pohla-
dit, aby věděli, že je máme rádi. Také je potřeba ošetřit nemocné. 
O všechny je tu dobře postaráno. Já pracuji dva dny v týdnu jako 
ošetřovatel koček a psů, dva dny jako ošetřovatel medvědů a dal-
ší dva jako výpomoc, což znamená, že se věnuji spíše enrichmentu 
(tzn. zpestřování podmínek, ve kterých zvířata žijí, za účelem sní-
žení jejich nudy a stresu). Sobotní volno vyplňuji návštěvami a foto-
grafováním místních krás, také se rád sejdu se svým kamarádem 
Standou Lhotou, který zde provádí výzkum pro záchranu místního 
pralesa a jenž mě na tuto stanici doporučil. Práce zde je velkou zku-
šeností, jak co se týče prací na stanici, tak hlavně poznávání živo-
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ta v této jiné, převážně muslimské kultuře. Jako dobrovolník mám 
stravu a ubytování zdarma, ostatní výlohy si hradím.

Chci vám moc poděkovat, že jste mi pomohli se sem dostat a být zde.“

Michal Brom, Indonésie 

Michal v minulosti pracoval jako ošetřovatel zvířat v Zoo Dvůr 
Králové a pro práci s medvědem malajským se speciálně školil v Zoo 

Ústí nad Labem. Dvouletý dobrovolnický projekt, kterého se momentál-
ně účastní, je zaštítěn ústeckou Zoo a spočívá v práci na záchranné sta-

nici pro opuštěná a zraněná zvířata na indonéském ostrově Borneo.

„Chystáte se vyrazit jako dobrovolník do zahraničí? Mně se podařilo dostat se 
na LTV (dlouhodobý dobrovolnický projekt) do švýcarské Ženevy. Původně to 
vypadalo na 4 měsíce, ale nakonec z toho bylo měsíců osm – a moc krásných. 
Jednalo se o práci pro nevládní organizaci Mandat Intrenational, která řídí 
tzv. “Welcome Centre” pro nevládní organizace a delegace, prioritně z roz-
vojových zemí. Cílem je umožnit jim účast na mezinárodních konferencích 
konaných v Ženevě, a sice prostřednictvím cenově velmi výhodného ubyto-
vání a zázemí s ním spojeného. Měla jsem tak možnost poznat lidi z různých 
končin světa, rozšířit si obzory a zvažovat různé nabídky (jako např. nabídku 
k sňatku od Mauritánce ;).
Času stráveného na tomto projektu nelituju, naopak. Při dlouhodobém dob-
rovolničení v zahraničí určitě dost záleží na konkrétním projektu, ale bilance 
z toho mého je čistě pozitivní. Začátek je výzva či malé dobrodružství – jede-
te do neznáma, vše úplně nové – a pak postupně začínáte objevovat a pozná-
vat nejen okolí a různé lidi, ale víc i sebe sama… Samozřejmě, dost záleží na 
vaší otevřenosti. Já jsem si odvezla různé příhody a mnohá přátelství. Hodně 
pro mě znamenají hlavně lidi, kteří byli kolem. Opustit je nebylo snadné, ale 
život jde dál, jiný než před osmi měsíci, ale nadále otevřený novým věcem.“

Anežka Palková, Švýcarsko
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Evropská dobrovolná služba
(EVS – European Voluntary Service)

Kromě „klasických“ krátkodobých, střednědobých a dlouhodo-
bých projektů vysílá INEX-SDA zájemce také na projekty Evropské 
dobrovolné služby. 

Evropská dobrovolná služba je součástí neformálně vzděláva-
cího programu Evropské komise Mládež v akci. Umožňuje mla-
dým lidem ve věku 18-30 let účastnit se dobrovolnických pro-
jektů v Evropské unii a partnerských zemích. Projekty trvají od 
2 do 12 měsíců a jsou zaměřeny například na práci s dětmi a mlá-
deží, na sociální péči, ekologii nebo kulturu. Dobrovolníci pracu-
jí bez nároku na mzdu, ale mají zajištěno ubytování, je jim hra-
zena cesta na projekt a zpět a dostávají také příspěvek na stravu 
a kapesné. Součástí každého projektu jsou tři podpůrná školení. 
Pobyt a práce v cizí zemi představuje pro účastníky cennou život-
ní zkušenost.

V roce 2007 bylo prostřednictvím INEX-SDA vysláno do zahra-
ničí 16 dobrovolníků Evropské dobrovolné služby. Působili v těch-
to zemích: Německo (4), Island (3), Francie, Řecko (po 2), Bosna 
a Hercegovina, Dánsko, Norsko, Rusko, Švédsko (po 1). Věnovali 
se například environmentální výchově, pomoci nevidomým, vede-
ní workcampů, práci v sirotčinci, v mateřské školce, či v národ-
ním parku.

Koordinátorky programu EVS:
Kateřina Hraničková (do května 2007), Radka Peterová (od května 2007)

Projekty EVS jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie, 
Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu. V České republice zajišťu-
je program Evropské dobrovolné služby Česká národní agentura Mládež.

Popsat mé zážitky z Evropské dobrovolné služby je skoro nemožné. 
Během deseti a půl měsíce se mi splnila má přání. Projektu EVS jsem 
se zúčastnil proto, abych 1) zjistil, jestli mě baví pracovat v přírodě; 2) 
získal zkušenosti v oblasti aktivní a praktické ochrany a managementu 
životního prostředí, které by doplnily a podpořily mé teoretické znalos-
ti z univerzitního studia; 3) zlepšil se v poznávání ptačích druhů a co 
nejvíc se o nich dozvěděl; 4) zažil intenzivní pobyt v přírodě a naučil se 
o přírodě co nejvíc – zdokonalil své znalosti klasifi kace dřevin a konečně 
začal s botanikou; 5) a samozřejmě také proto, abych pomohl uskuteč-
ňovat smysluplné věci. Mimoto jsem si přál naučit se německy a poznat 
zajímavé lidi. Splnilo se mi všechno, a ještě mnohem víc. Seznámil jsem 
se s metodami environmentálního vzdělávání; objevil jsem nový, pro 
mě dříve neznámý svět pobřežních mělčin (Wattenmeer); viděl jsem 
množství překrásných přírodních rezervací. Naučil jsem se všechno, co 
je potřeba ke kroužkování ptáků. Obohacujícím zážitkem pro mě byl 
měsíc strávený o samotě na neobydleném ostrově – mnohem lépe jsem 
poznal sám sebe a naučil jsem se trpělivosti.“

Martin Bulla, Německo

Martin pracoval jako dobrovolník EVS v německé organiza-
ci Verein Jordsand, která spravuje přírodní rezervace na Labi, 

v Severním i Baltském moři a je nejstarší evropskou neziskovou 
organizací specializující se na ochranu ptactva.

13



INEX-SDA přijímá do České republiky zahraniční dobrovolníky na krátkodobé mezinárodní 
dobrovolnické projekty (tzv. workcampy) a na projekty Evropské dobrovolné služby.

Krátkodobé mezinárodní dobrovolnické 
projekty (workcampy) v ČR

INEX-SDA ve spolupráci s místními partnery (neziskové organizace, obce) každoroč-
ně pořádá krátkodobé mezinárodní dobrovolnické projekty, tzv. workcampy. Projekty 
v délce 2-3 týdnů se konají na různých místech České republiky a jsou určeny primárně 
pro zahraniční zájemce. V roce 2007 se uskutečnilo celkem 40 workcampů, kterých se 
zúčastnilo 339 dobrovolníků z celého světa a 71 vyškolených dobrovolných vedoucích. 
Vedoucí na místě projektu zodpovídají za koordinaci mezinárodní skupiny i za komuni-
kaci s partnerskou organizací, organizují práci i volnočasové aktivity.

Dobrovolnické projekty v ČR jsou rozděleny do 4 tématických programů:

Setkávání v krajině (pomoc na místních projektech v obcích, obecně prospěšné práce)
Proběhlo 13 workcampů, na nichž kolem 100 dobrovolníků pomáhalo např. se sběrem bylinek 
(Tvarožná Lhota), s hrabáním sena (Kostelecké Horky) nebo s různými pomocnými pracemi (natírání 
autobusových zastávek, výroba živého plotu v obcích Dýšina a Uherský Ostroh).

Ruce a historie (archeologie, rekonstrukce, údržba zámeckých parků)
Více než 100 dobrovolníků pomáhalo na 13 projektech, které se konaly zejména na hradech a zám-
cích (Bečov, Cimburk, Grabštejn, Hartenberg, Kynžvart). Renovovali židovský hřbitov v Holešově, 
obnovovali kapličku ve Svojšíně, podíleli se na archeologických výzkumech v Mikulčicích a na hradě 
Hartneberg, kde proběhly další 4 projekty, včetně jednoho výtvarně zaměřeného. Nově také pomá-
hali s vyklízením zámku ve Volšovech.

Jeden druhému (sociální projekty s dětmi a s problematickou mládeží)
Na 6 projektech pracovalo kolem 60 dobrovolníků: zajišťovali program letního dětského tábora 
v Jindřichovicích pod Smrkem, učili angličtinu děti na projektu Škola hrou v obci Černá Hora, 
připravovali volnočasové aktivity pro romské děti z Matiční ulice v Ústí nad Labem. Proběhl 

Přijímání 
dobrovolníků 

na projekty
v ČR

Nejvíce dobrovolníků přijelo 
v roce 2007 z těchto zemí:

Pořadí Země
Počet
přijatých
dobrovolníků

1 Korea 58

2 Francie 48

3 Rusko 30

4 Španělsko 27

5 Japonsko 22

6 Německo 18

7 Ukrajina 17

8 Srbsko 16

9 Belgie 13

10 Polsko 11
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i nový projekt nazvaný „Společně proti xenofobii“, v rámci něhož mezi-
národní skupina dobrovolníků vytvořila a nastudovala divadelní hru na 
téma xenofobie, s níž pak vystoupila na několika dětských táborech.

Mosty k přírodě (ekologie, ochrana životního prostředí)
Přes 60 dobrovolníků pomáhalo na 8 projektech, zaměřených přede-
vším na ochranu životního prostředí. Sázeli stromky v Novém prale-
se v Jizerských Horách, kosili louky a čistili les v Českém lese. Dále 
odstraňovali invazní rostliny v Českém Krasu a na Pálavských vrších, 
pracovali v okolí ekocentra Čtyřlístek u Zlína, sekali podmáčené lou-
ky a následně sušili seno v Chaloupkách na Vysočině, kopali tůně pro 

žáby a pomáhali se zahradnickými pracemi v Prachovských skalách.
Kancelář přijímání dobrovolníků na workcampy v ČR se nachází v budo-
vě Venkovského školicího centra INEX-SDA v obci Kostelecké Horky.

Koordinátoři programu:
Kateřina Laškovská (do února 2007), Petr Beneš (od března 2007)

Program „Dobrovolníci pro obce a organizace“ je akreditován dle zákona 
č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a v roce 2007 byl finančně podpořen 
Ministerstvem vnitra České republiky.
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Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno (www.iabrno.cz)

Bambas, občanské sdružení

Centrum ekologické výchovy Pálava (www.palava.cz/cev)

Český Merán o. p. s. (www.ceskymeran.cz)

Člověk v tísni (www.clovekvtisni.cz)

DDM Nové Město pod Smrkem (www.ddmnmps.net)

DDM Uherský ostroh (www.ddm-uhostroh.webz.cz)

Eurosolar.cz (www.eurosolar.cz)

INEX-SDA Kostelecké Horky (www.inexsda.kosteleckehorky.cz)

INEX-SDA Bílé Karpaty (www.inexsda.cz/bk)

Muzeum přírody Český Ráj (www.mpcr.cz)

NPÚ SH Grabštejn, Náboženská obec CČSH Hrádek nad Nisou
(www.grabstejn.info, www.ccsh.cz/no.php?obec=70)

Nadace Renesance 21 (www.renesance21.eu)

Nadace Živoucí světlo Maháprabhudíp satsang (Ášram Střílky)
(www.joga.cz/strilky)

Občanské sdružení Polypeje (www.branapamatek.cz/polypeje)

Oblastní charita Sušice (www.charitasusice.cz)

Pomozme si sami o. s.

Město Opočno (www.opocno.cz)

Mgr. Zdeněk Sedláček (Ateliér Prčice) (www.ceskymeran.cz)

NPÚ ÚOP v Lokti (www.npu.cz/npu/kde/342/)

obec Dýšina (www.obecdysina.cz)

obec Mezno (http://mezno.obec.cz)

obec Modrá (www.venkov.cz/obec/uvod.html)

obec Svojšín (www.svojsin.cz)

Společnost přátel přírody  (www.cmelak.cz)

ZO ČSOP Berkut (http://lithefilm.com/berkut/)

ZO ČSOP Čtyrlístek (www.eko4listek.cz)

ZO ČSOP Kněžice (www.chaloupky.cz/regionalni-centrum.html)

Židovská obec Brno (www.zob.cz)

Partneři krátkodobých dobrovolnických projektů INEX-SDA v ČR



„Během workcampu jsme se naučili nová slovíčka, hlavně 
pozdravy a přání dobré chuti v několika jazycích. Hráli jsme hry, 
které znali účastníci ze svých domovin, a bavili se o jednotlivých 
kulturách; nejzajímavější i nejvzdálenější nám připadala japonská. 
Japonci nám uvařili také jejich tradiční pokrm.“

Barbora Trnková a Veronika Zrníková – vedoucí workcampu Dýšina

„Činností, která nadchla hlavně kluky, bylo stavění plotu pro kozy 
a ovce. Škoda jen, že se této činnosti mohli účastnit pouze dva dobro-
volníci. Většinu pracovní náplně zabírala likvidace nežádoucích rost-
lin, zejména akátů a jasanů. Jistou změnu přineslo natírání informač-
ních desek podél naučných stezek. Všichni viděli výsledek své práce 
a vzájemně se trumfovali, čí deska se víc leskne a vypadá líp.“

Aneta Koskanová a Alena Jindrová – vedoucí workcampu Český Kras

Evropská dobrovolné služba (EVS)

Od února 2007 až do konce roku pomáhala v pražské kanceláři INEX-
SDA rakouská dobrovolnice Evropské dobrovolné služby Christina Plank. 
V první části Christinina působení v INEXu byla hlavní náplní její prá-
ce pomoc s vysíláním českých dobrovolníků na zahraniční workcampy 
(administrativa, informování zájemců o workcampy, příprava propagač-
ních materiálů apod.) a administrativní podpora programu GLEN. V květ-
nu a červnu se Christina podílela na organizaci interkulturního projek-
tu Fotbal pro rozvoj, v červenci vedla mezinárodní workcamp „Together 
Against Xenophobia“ v Českém Krumlově. Po organizační stránce se 
také podílela na přípravě evropské kampaně Eurizons, které se v srpnu 
a září zúčastnila v roli stopařky. Po skončení kampaně připravila a zreali-

zovala sérii workshopů na téma Rozvojové cíle tisíciletí a Dohody o hos-
podářském partnerství (EPAs), které proběhly v listopadu a prosinci na 
několika vysokých školách v ČR.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Generálního 
ředitelství pro vzdělávání a kulturu. V České republice zajišťuje program 
EVS Česká národní agentura Mládež.
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Rozvojové 
vzdělávání

INEX-SDA se problematice rozvojových zemí a rozvojovému vzdělávání (tj. informování 
veřejnosti o problémech rozvojových zemí) systematicky věnuje od roku 2002. V posledních 
letech se u nás i v zahraničí zvyšuje zájem o dobrovolnictví v zemích tzv. globálního jihu a s tím 
roste i počet jednotlivců, kteří se po návratu chtějí podělit o své zážitky, informovat veřejnost 
o problémech těchto zemí a podpořit jejich řešení. Dobrovolníci využívají svých zkušeností při 
přednáškách a kampaních, v nichž je INEX-SDA podporuje. Mezi hlavní aktivity INEX-SDA 
v oblasti rozvojového vzdělávání patří program GLEN a projekt Fotbal pro rozvoj.

Program GLEN – Global 
Education Network
of Young Europeans

Program GLEN je 
založen na spoluprá-
ci dvanácti evrop-
ských neziskových 
organizací převáž-
ně z nových člen-

ských států Evropské unie (Česká republika, 
Slovensko, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, 
Estonsko, Slovinsko, Malta, Německo, Francie, 
Rakousko). Smyslem programu je umožnit 
mladým lidem, aby získali zkušenosti v oblasti 
rozvojové spolupráce a rozvojového vzdělává-
ní. GLEN zároveň přispívá k posilování pově-
domí evropské veřejnosti o problémech rozvo-
jových zemí. 
V roce 2007 jsme v rámci programu GLEN 
vyslali 7 česko-německých dvojic, tvořených 
mladými lidmi ve věku 21–30 let, na dobro-
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volnické projekty v Mongolsku, Zambii, Keni, Mozambiku, Vietnamu 
a Etiopii. Účastníci projektů GLEN z let 2005, 2006 a 2007 realizovali 
v roce 2007 tyto osvětové a rozvojově-vzdělávací aktivity:

Výstavy

Výstava fotografií „Cesta životem, cesta světem“ – je původ-
ním autorským dílem Čechů, kteří se v roce 2006 zúčastnili dobro-
volnických projektů GLEN v Zambii, Keni, Mozambiku, Mongolsku 
a Jemenu. Fotografie zachycují běžný život v těchto zemích. Výstava 
byla prezentována v květnu 2007 v olomoucké galerii Zbrojnice, 
v říjnu 2007 na festivalu „Jinej přístup“ v Čelákovicích, v listopa-
du 2007 v prostorách pražského o. s. Jahoda a v prosinci 2007 
v Eurocentru Praha.

Výstava Život v zemi „Malého Tibetu” – fotografie Šárky Kramářové 
–  účastnice projektu GLEN konaného v roce 2006 v Indii, v oblasti Malého 
Tibetu, byly vystaveny v brněnské galerii SC od ledna do února 2007

Prezentace mongolské kultury prostřednictvím ukázky typického 
mongolského obydlí – jurty – a fotografií z Mongolska. Akce proběhla 
v rámci Ekologických dnů v Olomouci 1. května 2007. 

Informování veřejnosti

Besedy a workshopy na základních a vysokých školách – účast-
níci programu GLEN realizovali celkem 45 besed a workshopů na téma 
vlastních dobrovolnických projektů, ale také Rozvojových cílů tisícile-
tí, Dohod o hospodářském partnerství (EPAs), života uprchlíků, života 
ve slumu apod.

Blog účastníků programu GLEN na serveru aktualne.cz (http://
blog.aktualne.centrum.cz/blogy/lukas-policar.php) a spolupráce s médii 
– příspěvky do novin a časopisů, rozhovory v televizi a rozhlasu
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Mezinárodní projekty

Kampaň „Eurizons – Autostopem pro třetí svět“ – v srpnu a září 
2007 proběh la ve spolupráci dvaceti organizací z celé Evropy auto-
stopová kampaň, která měla za cíl upozornit na kontroverzní dohody 
o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a rozvojovými země-
mi Afriky, Karibiku a Tichomoří. Pět českých účastníků spolu s padesá-
ti mladými lidmi z dalších evropských zemí informovalo atraktivní for-
mou veřejnost v devíti evropských městech o problémech rozvojových 
zemí a o globálních souvislostech mezi rozvojovými zeměmi a Evropou. 
INEX-SDA se organizačně podílel na zajištění akce, která se v rámci 
kampaně konala v Praze 4. září 2007. 

Výměnný projekt se Zambií (South-North project) – ve spolu-
práci s organizacemi ASA-Programm a United Church of Zambia 
realizoval INEX-SDA výměnný projekt „Sustainable educati-
on with music“. Středoškolský učitel Jerry Muleya Mwaanga 
ze Zambie v rámci svého tříměsíčního pobytu v České repub-
lice a v Německu pravidelně navštěvoval střední školy, na kte-
rých vedl hudební workshopy a hodiny matematiky. Při setkáních 
Jerryho s českými a německými učiteli měly obě strany možnost 
vzájemně porovnat vlastní didaktické metody a využít nové zna-
losti při své další praxi.

Koordinátorka programu: Lucie Bilderová

Program finančně podpořili: Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR, Spolkové 
ministerstvo pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Spolkové repub-
liky Německo (BMZ), Česko-německý fond budoucnosti, projekt
EU Trialog – Development NGOs in the Enlarged Europe, program EU 
Europe for Citizens

„Účast na projektu GLEN splnila má očekávání, protože jsem dosta-
la příležitost dozvědět se mnohem více o problémech rozvojového svě-
ta, než jsem do té doby znala.“

Lenka Hlavičková,
účastnice projektu GLEN 2007 v Mozambiku 

„Projekt s jeho každodenními úkoly nás naučil větší přizpůsobivosti 
a tvořivosti. Okolnosti nás přinutily vyzkoušet nové přístupy, na které 
jsme dosud nebyli zvyklí.“

Václav Průša,
účastník projektu GLEN 2007 v Etiopii 

„Měla jsem příležitost přemýšlet o rozdílech mezi Německem, 
Českou republikou a Vietnamem. Sama jsem se často nacházela někde 
uprostřed. Například diskuse o vzdělávacím systému nebo snaha poro-
zumět myšlení lidí pro mě byly velmi zajímavé a podnětné. Určitě teď 
budu lépe rozumět vietnamské menšině v České republice. Naučila 
jsem se žít v mezinárodním prostředí, díky čemuž jsem dnes přizpůso-
bivější a tolerantnější.“ 

Eva Vernerová,
účastnice projektu GLEN 2007 ve Vietnamu

„Velký dojem na mne udělala motivace studentů. Má první lekce 
začala dřív, než jsem čekala. Na konci prvního týdne ke mně přišel jeden 
student a řekl mi: ‚Madame, je čas na matematiku.‘ Trošku vyděšená 
jsem přišla do třídy, ve které bylo jen deset studentů. Začali jsme opa-
kováním látky a užívali si společně strávený čas.“

Hana Kubíková,
účastnice projektu GLEN 2007 v Zambii
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Projekt Fotbal pro rozvoj

Fotbal pro rozvoj je sportovně-vzdělá-
vací interkulturní projekt, který využívá 
popularity fotbalu jako prostředku k osvětě 
veřejnosti o problematice chudoby a živo-
ta v afrických slumech. V jeho rámci přije-
lo v červnu 2007 do Česka šest chlapců, dvě 

dívky a dva trenéři z nairobské organizace MYSA. V Praze, v Olomouci 
a na Bruntálsku odehráli celkem šest fotbalových turnajů s doprovod-
ným rozvojově-osvětovým programem a zúčastnili se vzdělávacích 

seminářů na středních školách, filmových projekcí spojených s debata-
mi a kulturních akcí pro veřejnost. V neposlední řadě je čekala i zajíma-
vá mezikulturní zkušenost v podobě bydlení v českých rodinách. 

Akce pro veřejnost navštívilo dohromady přibližně 2500 diváků. 
Hlavní akcí byl Pražský den pro Afriku, který navštívilo přibližně 800 
diváků (z toho 570 platících návštěvníků večerní hudební benefice). Do 
projektu se intenzivně zapojilo 12 středních škol ze 3 regionů – celkem 
přibližně 800 středoškoláků, včetně 20 středoškolských koordinátorů. 

INEX-SDA ve spolupráci s agenturou Euro RSCG připravil k pro-
jektu mediální kampaň s fotbalistou Tomášem Ujfalušim a hudební-
kem Xavierem Baumaxou, která byla oceněna diváckou i odbornou 
porotou na mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně.

Koordinátor projektu: Robin Ujfaluši
www.fotbalprorozvoj.org

Projekt finančně podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Vzkazy členů keňského
fotbalového týmu organizace MYSA:

„Jmenuji se Helen Nyawira, je mi šestnáct let a mám jen jednu 
sestru. Žijeme s matkou v blízkosti slumu Mathare. Moje matka je tvr-
dě pracující žena, která vlastní malý obchod, s jehož pomocí se snaží, 
aby své rodině zajistila přežití. Ráda hraji fotbal, neboť mi to pomáhá 
dosahovat řady cílů – například jezdit na zájezdy, poznávat nové lidi 
a ukazovat svůj talent. V České republice se mi líbilo, protože jsem 
měla příležitost získat nové přátele a dozvědět se něco o české kultu-
ře. Také jsem se setkala s výborným fotbalistou Tomášem Ujfalušim. 
Ráda bych poděkovala všem, kteří organizovali tento program, a přeji 
jim, ať se jim daří i v budoucnu.“
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„Jmenuji se Georgie Songo a je mi devatenáct let. 
Doma je nás pět dětí. Já a můj bratr – dvojče John – 
jsme nejmladší, dále máme jednoho bratra a dvě sestry. 
Všichni žijeme v Nairobi. Jsem šťastný, že jsem se dostal 
do České republiky, protože jsem viděl mnoho různých 
věcí, například jiný životní styl, laskavé lidi a báječnou 
spolupráci. Přál bych si, abych se býval narodil v České 
republice. Rád bych vzkázal českým mladým lidem, aby 
byli vděčni svým rodičům. To proto, že my v Nairobi 
bychom chtěli žít způsobem, jakým tu žijete vy, ale naši 
rodiče si to nemohou dovolit. Předejte prosím tuto zprá-
vu vašim mladým lidem, měli by si vážit toho, že se nena-
rodili v Mathare. Prosím modlete se za nás a za zlepšení 
našich životních podmínek.“

Kampaň Česko proti chudobě 

INEX-SDA je jedním ze členů koordinačního týmu kampa-
ně „Česko proti chudobě“, zaměřené na zvyšování povědomí 
české veřejnosti o Rozvojových cílech tisíciletí a o problematice 
chudoby v rozvojových zemích. V roce 2007 se zástupci INEX-
SDA zúčastnili akce Pochod proti hladu, která byla součástí kam-
paně. Nevládní organizace sdružené v kampani byli také hlav-
ními spoluorganizátory projektu INEX-SDA Fotbal pro rozvoj 
a zúčastnili se pražské akce pořádané INEX-SDA v rámci kam-
paně Eurizons.
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Veřejnou sbírku Křídla pro dobrovolníky organizoval INEX-SDA již 
od roku 2005. Vybrané prostředky byly používány na podporu dob-
rovolnických a jiných prospěšných aktivit. Díky výtěžku z benefiční-
ho koncertu, který se uskutečnil v Praze 16. června 2007 v rámci 
projektu Fotbal pro rozvoj a akce Den pro Afriku, jsme v roce 2007 
mohli podpořit keňskou organizaci MYSA, která již řadu let pracu-
je s dětmi a mládeží z nairobského slumu Mathare a do jejíž činnosti 
jsou třetím rokem zapojeni také dobrovolníci INEX-SDA. Za 20.000 Kč 

bylo nakoupeno vybavení pro workshopy, tabule, propisky, pastelky, fixy, papíry apod., 
30.000 Kč bylo věnováno na podporu fotbalového týmu MYSA.

Sbírkový účet byl veden pod číslem 25242524/0300 (ČSOB) – ukončen k 18. 6. 2008.

Projekt „Rok v modrém“ se v roce 2007 uskutečnil již šestým rokem a do jeho 
realizace se kromě centrály INEX-SDA zapojily také pobočky v Kosteleckých Horkách 
a Tvarožné Lhotě. Jeho cílem byla jednak propagace dobrovolnictví prostřednictvím 
workshopů a přednášek, jednak obnovení zájmu o řemesla, rukodělné činnosti, tradi-
ce a lidové svátky.

Pražská kancelář INEX-SDA uspořádala v roce 2007 v rámci tohoto projektu celkem 
12 akcí. V první polovině roku se jednalo zejména o přednášky dobrovolníků přibližující 
jejich vlastní zkušenosti s dobrovolnictvím v zahraničí (Mongolsko, Jemen). Při různých 
příležitostech (např. na celorepublikovém setkání zástupců Informačních center mládeže) 
byly také veřejnosti představeny možnosti dobrovolné práce v zahraničí. V druhé polo-
vině roku se v budově sídla INEX-SDA na Senovážném náměstí v Praze uskutečnilo cel-
kem šest rukodělných dílen (linoryt, drátování, savování, keramika), které se setkaly s vel-
kým zájmem zejména u mladých lidí. Pro ty z nich, kteří se v létě zúčastnili workcampů 
v zahraničí, byly podzimní a zimní dílny vítanou příležitostí, kde se mohli vzájemně podě-
lit o své zážitky a informovat se o možnostech dalšího zapojení do aktivit INEX-SDA.

Projekt finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Projekt
Rok v modrém

Veřejná sbírka 
„Křídla pro 

dobrovolníky“
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Upravené prostory bývalé venkovské školy v Kosteleckých Horkách u Chocně vyu-
žívá INEX-SDA zejména ke školení dobrovolníků a k pořádání různých dobrovolnic-
kých setkání. Sídlí zde také kancelář pro přijímání zahraničních dobrovolníků na pro-
jekty v ČR. Centrum zároveň slouží jako ubytovna, prostory pronajímáme jednot-
livcům na víkendové pobyty nebo školám, neziskovým organizacím a dalším subjek-
tům k pořádání školení a jiných akcí. Zájemci o pronájem se mohou e-mailem obracet na:
skola@inexsda.cz. 

V roce 2007 proběhly ve školicím 
centru například tyto akce:

tři školení pro vedoucí mezinárodních
dobrovolnických projektů v ČR;
„Přípravný víkend“ – školení pro dobrovolníky 
vysílané do zemí tzv. Regionu 2;
projekt Fotbal pro rozvoj – celkem čtyři akce: přípravné setkání,
přípravný seminář, závěrečné zhodnocení s keňským týmem,
závěrečné zhodnocení se zástupci škol;
druhý přípravný seminář GLEN;
seminář „Hrou k rozvoji“ pořádaný INEX-SDA
pro Univerzitu Palackého v Olomouci;
dva dvoutýdenní mezinárodní dobrovolnické
projekty pro účastníky ze zahraničí;
generální shromáždění INEX-SDA;
setkání vedoucích mezinárodních dobro-
volnických projektů v ČR;
setkání účastníků mezinárodních dobro volnických projektů 
v zahraničí.

Správce Venkovského školicího
centra INEX-SDA: Luboš Kunart

Venkovské 
školicí centrum 

INEX-SDA
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Spolupráce s dalšími 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.

Spolupráce
na národní

a mezinárodní 
úrovni
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Členství v celorepublikových organizacích a sítích:

ČRDM  – Česká rada dětí a mládeže (www.crdm.cz)

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci (www.fors.cz)

Česko proti chudobě (www.ceskoprotichudobe.cz)

Spolek pro obnovu venkova (www.spov.org)

INEX-SDA je členem/partnerem těchto mezinárodních sítí:

CCIVS  – Co-ordinating Committee for International Voluntary Service (www.unesco.org/ccivs )

GLEN – Global Education Network of Young Europeans (www.glen-europe.org)

Alliance of European Voluntary Service Organisations (www.alliance-network.eu)

SCI – Service Civil International (www.sciint.org)

YAP – Youth Action for Peace (www.yap.org)

Hlavní zahraniční partneři INEX-SDA:

ASA Programm der InWEnt gGmbH (Německo) (www.asa-programm.de)

(+ dalších 10 evropských organizací zapojených do programu GLEN)

Mathare Youth Sport Association (MYSA/Keňa) (www.mysakenya.org)

(+ dalších 6 organizací ze Zambie, Nigérie, Mongolska
a Vietnamu spolupracujících na programu GLEN) 



Součástí spolupráce na národní i mezinárodní úrovni je řada setkání,
kterých se za INEX-SDA účastní zaměstnanci a dobrovolníci. 

Účast na akcích a prezentace
INEX-SDA v České republice v roce 2007:

Život v zemi „Malého Tibetu“ – výstava fotografií
účastnice programu GLEN (Brno, 1–2/2007) 
Veletrh neziskových organizací (Praha, 4/2007)
– účast 2 zaměstnanců a 1 dobrovolnice
Ekologické dny Olomouc – prezentace mongolské kultury 
(Olomouc, 5/2007) – účast 1 zaměstnance a 2 dobrovolníků
Prezentace na informačním odpoledni „Mobilita mládeže v Evropě“ 
(Eurocentrum Pardubice, 5/2007) – účast 1 zaměstnance
Výstava Cesta životem, cesta světem (Olomouc, Galerie Zbrojnice, 5/2007) 
Pochod proti hladu (Praha, 5/2007) – účast 1 zaměstnance a 3 dobrovolníků
Panelová diskuze Den a noc dobrovolníků
(Praha, 5/2007) – účast 1 zaměstnance
„VOHO“ – akreditační školení vysílajících a hostitelských
organizací Evropské dobrovolné služby (Hořice
na Šumavě, 6/2007) – účast 1 zaměstnance
Workshop na téma rozvojové pomoci na konferenci 
„IV. hradecké dny sociální práce“ (Univerzita Hradec 
Králové, 10/2007) – účast 1 zaměstnance
Výstava „Cesta životem, cesta světem“
(Čelákovice, festival „Jinej přístup“, 10/2007) 
Výstava Cesta životem, cesta světem (Praha, o. s. Jahoda, 11/2007) 
Kulatý stůl vysílajících a hostitelských organizací Evropské 
dobrovolné služby (Praha, 12/2007) – účast 1 zaměstnance
Výstava Cesta životem, cesta světem (Eurocentrum Praha, 12/2007)

Účast na 
akcích v ČR
a zahraničí
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Účast na mezinárodních
akcích a prezentace INEX-SDA
v zahraničí v roce 2007:

Setkání partnerů GLEN, výběr dvojic účastníků projektů 
GLEN 2007 (Německo, 2/2007) – účast 1 zaměstnance
„Alliance Technical Meeting“ – mezinárodní setkání partnerských 
dobrovolnických organizací (Turecko, 3/2007) – účast 2 zaměstnanců
„RENew“ – ponávratový seminář GLEN k metodice v rozvojovém 
vzdělávání (Polsko, 3–4/2007) – účast 1 zaměstnance a 8 dobrovolníků
Školení vedoucích dobrovolnických projektů, MS Denmark 
(Dánsko, 4/2007) – účast 2 dobrovolníků
Seminář „South Experience Transfer Into Quality Global 
Education“ (Slovinsko, 5/2007) – účast 1 dobrovolníka
Školení „GLEN MDGs Campaigning Training“ 
(Polsko, 6/2007) – účast 6 dobrovolníků
Seminář „Intercultural Exchange Study Session“, Alliance 
(Francie, 6/2007) – účast 1 zaměstnance
Letní evropská škola v Cluny, Univerzita E.N.S.A.M. 
(Francie, 7/2007) – účast 1 dobrovolníka 
„SOHO“ – školení pro pokročilé vysílající a hostitelské organizace 
Evropské dobrovolné služby (Francie, 9/2007) – účast 1 zaměstnance
Školení „Communication and Conflict“, CCIVS 
(Itálie, 9/2007) – účast 1 dobrovolníka
Generální shromáždění Alliance
(Itálie, 11/2007) – účast 2 zaměstnanců
Seminář „Moderation and Facilitation“ (Lotyšsko, 11/2007) – účast 3 dobrovolníků
Seminář „Intercultural Volunteering In a Polarized World, 
CCIVS (Ukrajina, 11/2007) – účast 1 zaměstnance 
Generální shromáždění CCIVS (Ukrajina, 11/2007) – účast 1 zaměstnance 
Školení školitelů, ASEF (Estonsko, 12/2007) – účast 1 dobrovolníka
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Finanční 
zpráva

The Financial 
Report

Tato finanční zpráva se týká cen-
trální organizace INEX – Sdružení 
dobrovolných aktivit. Pobočky 
sdružení – Brno, Kostelecké Horky 
a Bílé Karpaty – jsou ekonomickými 
subjekty s vlastním hospodařením. 
Sdružení hospodařilo v roce 2007 
se ziskem 503 tis. Kč. Dle usnese-
ní Generálního shromáždění ze dne 
27. 5. 2008 bude část hospodářského 
výsledku použita na pokrytí kumu-
lované ztráty z minulých let, která 
činí 249 tis. Kč. Zbývající část, 254 
tis. Kč, bude převedena do rezervní-
ho fondu.

This financial report concerns 
the central organisation of INEX – 
Association for Voluntary Activities. 
The branches of the association are 
independent bodies with their own 
financial management. The manage-
ment of the year 2007 resulted in pro-
fit of 503 thousand CZK. According 
to the resolution of the General 
Assembly from May 27th 2008, part 
of the profit will be used to cover the 
loss of previous years (in total amount 
249 thousand CZK). The rest of the 
profit will be transmitted to surplus 
fund of the association.
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Výsledky 
hospodaření
/ Financial 
Management 
Results

v/in CZK tis.
/thousands

Náklady

/ Expenditure 5 278

Výnosy

/ Income 5 781

Hospodářský
výsledek – zisk
/ Bottom line – profit 503
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Rozdělení nákladů dle druhu / Expenditure by source v/in CZK tis.
/thousands

  v/in %

Spotřeba materiálu, zboží / Materials, goods 311   6 %

Provozní náklady / Utilities and office expenses
(energie, nájem, telefon, internet, poštovné, cestovné zaměstnanců, odpisy) 676 13 %

Ostatní služby / Other services (doprava, propagace, tisk, účetní služby, koordinační práce, lektorné, atd.) 1 627  31 %

Mzdy a povinné odvody zaměstnanců / Employee wages 1 065 20 %

Daně a poplatky / Taxes and fees 67 1 %

Náklady na dobrovolníky /  Volunteer expenses incl. flights, accomodation, visa
(cestovné, stravování, kapesné, ubytování, očkování, pojištění, víza, kolky) 1 436 27 %

Poskytnuté příspěvky, dary / Gifts and  contributions 96 2 %

CELKEM / TOTAL 5 278 100 %

Ostatní služby / Other services             31 %

Náklady na dobrovolníky / Volunteer expenses incl. flights, accomodation, visa   27 %

Mzdy a povinné odvody zaměstnanců / Employee wages          20 %

Provozní náklady / Utilities and office expenses           13 %

Spotřeba materiálu, zboží / Materials, goods            6 %

Poskytnuté příspěvky, dary / Gifts and  contributions            2 %

Daně a poplatky / Taxes and fees              1 %

Rozdělení nákladů dle druhu / Expenditure by source
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Rozdělení výnosů dle zdrojů / Income by source v/in CZK tis.
/thousands

    v/in %

Tržby z vlastní činnosti / Revenue from own activities                    551          9,5 %

Účastnické poplatky / Participants fees                  1 324         22,9 %

Úroky, kursové zisky / Interest, Exchange rate profit                      12         0,2 %

Veřejná sbírka / Public collection                        52         0,9 %

Fond materiálních darů / Material sponsorship                         5         0,1 %

Dary, příspěvky / Gifts                      129         2,2 %

Ostatní výnosy / Other Income                      204         3,5 %

Státní dotace / Government funding                  2 879         49,8 %

Evropská dobrovolná služba / European Voluntary Service                    625         10,8 %

CELKEM / TOTAL                      5 781        100,0 %

Rozdělení výnosů dle zdrojů / Income by source

Státní dotace / Government funding        49,8 %

Účastnické poplatky / Participants fees       22,9 %

Evropská dobrovolná služba / European Voluntary Service      10,8 %

Tržby z vlastní činnosti / Revenue from own activities        9,5 %

Ostatní výnosy / Other Income         3,5 %

Dary, příspěvky / Gifts          2,2 %

Veřejná sbírka / Public collection          0,9 %

Úroky, kursové zisky / Interest, exchange rate profit        0,2 %

Fond materiálních darů / Material sponsorship        0,1 %



Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2007
(uvedeny pouze řádky s nenulovou hodnotou)
(v celých tis. Kč)
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AKTIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 73 64
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 87 87

1. Pozemky 35 35
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 52 52

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -15 -23

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -15 -23
B. Krátkodobý majetek celkem 860 1 414
I. Zásoby celkem 8 112

9. Poskytnuté zálohy na zásoby 8 112
II. Pohledávky celkem 575 842

1. Odběratelé 52 34
5. Ostatní pohledávky 260 194
11. Ostatní daně a poplatky 1
17. Jiné pohledávky 190 194
18. Dohadné účty aktivní 71 420

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 50 441
1. Pokladna 11 23
3. Účty v bankách 39 418

IV. Jiná aktiva celkem 227 19
1. Náklady příštích období 15
2. Příjmy příštích období 212 19

AKTIVA CELKEM 932 1 478
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PASIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem -174 331
I. Jmění celkem 75 77

1. Vlastní jmění 75 75
2. Fondy 2

II. Výsledek hospodaření celkem -249 254
1. Účet výsledku hospodaření x 503
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 194 x
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let -443 -249

B. Cizí zdroje celkem 1 106 1 147
I. Rezervy celkem   
II. Dlouhodobé závazky celkem 17  

Dohadné účty pasivní 17
III. Krátkodobé závazky celkem 1 044 1 040

1. Dodavatelé 225 95
3. Přijaté zálohy 309
4. Ostatní závazky 71 2
5. Zaměstnanci 27 37
7. Závazky k institucím SZ a veřejného ZP 13 26
8. Daň z příjmů 1
9. Ostatní přímé daně 3
12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu 117 55
17. Jiné závazky 592 512

IV. Jiná pasiva celkem 45 107
1. Výdaje příštích období 20 107
2. Výnosy příštích období 25

PASIVA CELKEM 932 1 478



Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2007
(uvedeny pouze řádky s nenulovou hodnotou)
(v celých tis. Kč)
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I. Spotřebované nákupy celkem 471 471
1. Spotřeba materiálu 311 311
2. Spotřeba energie 160 160

II. Služby celkem 2 134 2 134
5. Opravy a udržování 25 25
6. Cestovné 31 31
8. Ostatní služby 2 078 2 078

III. Osobní náklady celkem 1 065 1 065
9. Mzdové náklady 833 833
10. Zákonné sociální pojištění 230 230
12. Zákonné sociální náklady 2 2

IV. Daně a poplatky celkem 4 4
16. Ostatní daně a poplatky 4 4

V. Ostatní náklady celkem 199 199
18. Ostatní pokuty a penále 1 1
20. Úroky 2 2
21. Kursové ztráty 16 16
24. Jiné ostatní náklady 180 180

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 9 9
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9 9

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1 396 1 396
32. Poskytnuté členské příspěvky 1 396 1 396

VIII. Daň z příjmů celkem

Náklady celkem 5 278 5 278

                              Činnosti
hlavní hospodářská celkemNáklady
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I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1 874 1 874
2. Tržby z prodeje služeb 1 874 1 874

IV. Ostatní výnosy celkem 274 274
15. Úroky 11 11
16. Kursové zisky 2 2
17. Zúčtování fondů 57 57
18. Jiné ostatní výnosy 204 204

VI. Přijaté příspěvky celkem 129 129
27. Přijaté příspěvky (dary) 124 124
28. Přijaté členské příspěvky 5 5

VII. Provozní dotace celkem 3 504 3 504
29. Provozní dotace 3 504 3 504

Výnosy celkem 5 781 5 781

                            Činnosti
hlavní hospodářská celkemVýnosy

Hospodářský výsledek

Výsledek hospodaření před zdaněním 503 503
34. Daň z příjmu  
Výsledek hospodaření po zdanění 503 503



Rada:

Petr Kulíšek – předseda
Klára Dvořáková – místopředsedkyně 
Jiří Peška – hospodář
Martina Jirasová 
Linda Dřevíkovská (do 1. 9. 2007), Barbora Ocásková (od 1. 9. 2007)

Kontrolní výbor:

Hana Faltová
Karel Nitsch (do 1. 9. 2007), Jakub Novák (od 1. 9. 2007)
Ondřej Kábela

Členové:

Kateřina Bačíková, Pavel Duna, David Dušánek, Klára Dvořáková, Veronika 
Endrštová, Hana Faltová, Libuše Farkašová, Vít Hrdoušek, Magdalena 
Hrdoušková, Jan Jaroš, Martina Jirasová, Ondřej Kábela, Martina Kánská, 
Hana Klenovská, Petra Knapovská, Jana Krczmářová, Bohunka Kubicová, Petr 
Kulíšek, Luboš Kunart, Jaroslav Kundrát, Jakub Novák, Bára Ocásková, Jiří 
Peška, Josef Polášek, Tomáš Porupka, Lenka Rejlová, Petr Sakař, Jiří Škoda

Příznivci:   

Josef Břečka, Adéla Čiháková, Michala Daněčková, Monika Emrichová, Petra 
Fišerová, Marianna Gabzdilová, Marika Galiková, Stanislava Hasoňová, Anna 
Hrabánková, Zdeňka Jirasová, Aleš Kaděra, Lenka Křivánková, Marie Kulhánková, 
Vojtěch Kysela, Eva Macková, Iveta Mecnerová, Klára Musilová, Kateřina 
Nosková, Ivan Papež, Tomáš Podhorský, Linda Rousová, Lucie Trdá

Organizační 
struktura 
sdružení
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Pracovníci centrály INEX-SDA 

Pražská kancelář:

Ředitelka: Martina Jirasová
Koordinátoři projektů: 
Lucie Bilderová – program GLEN 
Adéla Zichová – vysílání dobrovolníků na 
krátkodobé projekty v zahraničí 
Denisa Šimlová – vysílání dobrovolníků na krátkodobé, 
střednědobé a dlouhodobé projekty v zahraničí (do 06/2007) 
Kateřina Hraničková – vysílání dobrovolníků na 
projekty Evropské dobrovolné služby (do 05/2007)
Radka Peterová – vysílání dobrovolníků na 
dlouhodobé a střednědobé projekty v zahraničí 
(od 07/2007), vysílání dobrovolníků na projekty 
Evropské dobrovolné služby (od 05/2007)
Robin Ujfaluši – projekt Fotbal pro rozvoj 
Asistenti vysílání dobrovolníků do zahraničí:
Juraj Kohan, Jana Marešová
Příprava účetních podkladů: Jarka Riley (od 11/2007)
Koordinátorky školení: Veronika Endrštová, Lenka Uhrová
Dobrovolnice Evropské dobrovolné služby: Christina Plank

Venkovské školicí centrum Kostelecké Horky:

Koordinátoři přijímání dobrovolníků na krátkodobé 
dobrovolnické projekty v ČR:
Kateřina Laškovská (do 02/2007), Petr Beneš (od 03/2007)
Správce Venkovského školicího centra: Luboš Kunart
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INEX-SDA má kromě centrály tři pobočky – v Brně, Kosteleckých Horkách u Chocně 
a Tvarožné Lhotě u Strážnice. Původně se jednalo o kontaktní místa centrální organizace, kte-
rá postupně získala status poboček se sdílenou právní subjektivitou a samostatným hospodaře-
ním. Každá pobočka INEX-SDA vydává vlastní výroční zprávu.

INEX-SDA Brno

Brněnská pobočka INEX-SDA se zaměřuje 
zejména na preventivní a volnočasové aktivity pro 
znevýhodněné děti a mládež. Ve všech jejích pro-
gramech pracují s dětmi vyškolení dobrovolníci. 
V roce 2007 jich v pobočce působilo 35 – 10 z nich 
pracovalo se skupinou 26 dětí v programu Cipísek, 
24 dobrovolníků se věnovalo programu Pět P, do 
něhož bylo zařazeno 18 dětí, jedna dobrovolni-
ce pomáhala při realizaci programu Veselá škola. 
Do činností byli zapojeni také praktikanti z brněn-
ských, především vysokých, škol. 

Stěžejními programy pobočky jsou individuál-
ní preventivní program Pět P a kolektivní program 
Cipísek.

Pět P

Program je určen dětem ve věku 6–15 let, 
jejichž životní dráha byla narušena nějakým soci-
álním, psychosociálním či zdravotním problémem. 
Vyškolený dobrovolník se schází s dítětem kaž-
dý týden na 2-3 hodiny po dobu nejméně jedno-
ho roku a nabízí mu přátelství, podporu, prevenci, 

Představení 
poboček 

INEX-SDA
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péči a pomoc (5P). Dítě se tak může naučit, jak navázat a udržet si 
sociální vztah s jinou osobou, k čemuž ve svém přirozeném prostře-
dí nemělo příležitost. Cílem je posílit sebevědomí těchto dětí a pod-
pořit růst jejich osobnostních kvalit. 

V roce 2007 byla do programu zařazena řada nových dětí i dobro-
volníků, byla završena generační obměna. 

Program je realizován pod záštitou Hestia-NDC a Asociace Pět P 
v ČR. Odborný dohled nad programem vykonává supervizor z Krizového 
centra při Středisku sociální pomoci dětem.

Cipísek

Projekt Cipísek v jistém ohledu navazuje na program Pět P. Umožňuje 
dítěti začlenit se mezi stejně staré děti, zažít s nimi netradiční věci 
a získat tak dovednosti, jak fungovat v kolektivu. 

V roce 2007 uspořádal INEX-SDA Brno pro děti z programu Cipísek 
čtrnáctidenní letní tábor v Golčově Jeníkově, jarní víkendový pobyt na 
zámku Plumlov a podzimní víkendový pobyt v Buchlovicích. Proběhlo 
několik půldenních výletů na zámky, do přírody, do lanového centra apod., 
menší akce typu mikulášské besídky a také řada společných odpolední.

Veselá škola

Jedná se o volnočasový kroužek pro děti, které se z nějakého důvo-
du hůře zařazují do kolektivu vrstevníků (děti přistěhovalé ze zahrani-
čí, přesunuté z jiných škol, hyperaktivní děti apod.). Kroužek probíhá 
v prostorách ZŠ Masarova v Brně, kde je už dobře znám a vyhledávají 
ho děti i jejich rodiče.

S chutí do toho

Projekt vznikl v reakci na poptávku dětí a rodičů. Tvoří ho několik 
malých klubů, ve kterých mají děti možnost potkat se s jinými dětmi 
a společně realizovat různé aktivity. V klubu novinářském se děti podí-
lejí na realizaci časopisu Klokánek, klub malé kopané má své pravi-
delné tréninky a reprezentuje sdružení na různých soutěžích pro děti. 
Dospívající děti nad 15 let pak mají možnost vstupu do týmu starších, 
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který hraje superligu malé kopané. Klub umělecko-výtvarný krášlí 
klubovnu kresbami, realizuje různé výstavy a vystoupení. 

Informační a poradenské centrum,
kontaktní místo pro vysílání dobrovolníků do zahraničí

Centrum se snaží pomáhat rodičům a jejich dětem i dobrovolní-
kům, pro něž nebyly vhodné naše programy. Hledáme pro ně jiné mož-
nosti pomoci či seberealizace. Ve spolupráci s centrálou INEX-SDA 
také sezonně (od dubna do června) poskytujeme informace o dobro-

volnických projektech v zahraničí a pořádáme školení pro vysílané 
dobrovolníky. Kontaktní místo pro zájemce o dobrovolnictví v zahrani-
čí vedla v roce 2007 Hana Klenovská. Centrum také pořádalo několik 
propagačních aktivit.

Předseda pobočky INEX-SDA Brno: Jaroslav Kundrát
Koordinátoři projektů: Jaroslav Kundrát, 
Zuzana Pokorná, Karla Břinková

Projekty finančně podpořili: Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR, Magistrát města Brna – odbor sociální a odbor škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, veřejná sbírka Pomozte dětem, Nadace O2, 
Nadace Adra, Nadace pro radost, Art reklama, Surfin, s. r. o., SC Srbská, 
BC Audit, s. r. o., Mzdy a účetnictví – Markéta Kundrátová, Nedeka s. r. o.

INEX-SDA Kostelecké Horky

Pobočka se nachází uprostřed malebné krajiny Královéhradeckého 
kraje, v obci Kostelecké Horky u Chocně. Aktivity pobočky se soustře-
ďují především na ekologickou výchovu a na oživení místního dění pro-
střednictvím akcí pro veřejnost, například tvůrčích a řemeslných dílen. 
Je zapojena do Místní akční skupiny Nad Orlicí.

Projekt Modrý dům – podporuje trvale udržitelný způsob života 
na venkově. Poloroubený dům s celoroubenou sýpkou je rekonstruo-
ván prací dobrovolníků s ohledem na tradice regionu a s maximálním 
využitím místních zdrojů a materiálů. Dům je vytápěn dřevem, vyu-
žívá sluneční energii, je obklopen biozahradou, odpad je tříděn a pře-
dáván k recyklaci. Na Modrém domě je chována řada domácích zvířat 
– od ryze užitkových (ovce, kozy, slepice) až po ty spíše mazlíčkova-
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té (morčata, králíci). Děti se mohou vyřádit na dvoře (houpačky, lano, 
kuželky, chůdy) nebo na zahradě. 

Obyvateli Modrého domu jsou již sedmým rokem zahraniční dobrovol-
níci Evropské dobrovolné služby, kteří se zde učí venkovskému hospodaře-
ní a péči o usedlost a zahradu. Do března 2007 působil na Modrém domě 
Pedro Henriquez z Portugalska, v srpnu ukončila svůj roční pobyt Cécile 
Bettler z Francie a v září Kristin Hirte z Německa. V září také nastoupili 
k ročnímu pobytu čtyři noví dobrovolníci Alban Préssicaud z Francie, Nora 
Schneider z Německa, Anna Fox z Rakouska a Justyna Kaniewska z Polska.

Venkovské informační centrum – funguje sezonně na Modrém 
domě a slouží řadě veřejných aktivit. Pravidelně se zde konají řemesl-

né a tvůrčí dílny pro veřejnost, 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, kte-
rá je součástí areálu Modrého domu, se nachází expozice venkovské 
domácnosti, venkovského nářadí, nástrojů a předmětů denní potřeby. 
Vystavené předměty slouží výukovým účelům při školních exkurzích 
zaměřených na environmentální výchovu a lze si je prohlédnout také 
při akcích pro veřejnost. 

Středisko environmentální výchovy – nabízí pro školy výukové 
programy s environmentální, rozvojovou a multikulturní tematikou. 
Programy jsou cestovní i pobytové s ubytováním ve Venkovském ško-
licím centru INEX-SDA. V roce 2007 se programů zúčastnilo 839 dětí 
a učitelů.

Ludotéka – iniciativa mládeže věnovaná propagaci tradičních stol-
ních her zahrnovala také realizaci multikulturních výukových progra-
mů pro školy. 

Projekt Modrý rok – uskutečnilo se celkem 12 akcí, které navštívilo 
324 lidí, z toho více než polovina dětí. Mezi hlavní aktivity patřily ruko-
dělné řemeslné dílny, výstavy a oslavy tradičních venkovských svátků 
propojené s environmentálními aktivitami. 

KAPKA 21 – projekt zaměřený na environmentální vzdělávání 
dospělých a poradenství. V roce 2007 proběhlo 18 vzdělávacích akcí na 
téma alternativní zdroje energie, bioodpady apod. a 5 osvětových akcí 
pro veřejnost. Dohromady se akcí zúčastnilo přibližně 900 lidí. Projekt 
byl v roce 2007 ukončen.
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Předseda pobočky INEX-SDA Kostelecké Horky: David Dušánek
Koordinátoři projektů: Petr Kulíšek, Šárka Kulíšková, 
Andrea Kolaříková, Jiří Vanžura, Petr Beneš, Ida 
Kohoutková, Lenka Rejlová, Luboš Kunart

Projekty finančně podpořili: Ministerstvo životního prostředí ČR, 
Ministerstvo školství a mládeže ČR, Královéhradecký kraj, ČNA Mládež, 
Evropský sociální fond, Nadace Partnerství, obec Kostelecké Horky. 

INEX-SDA Bílé Karpaty

Pobočka INEX-SDA Bílé Karpaty se nachází v jihomoravském regio-
nu Slovácko, ve vesnici Tvarožná Lhota. Zaměřuje se především na oži-
vení místního dění prostřednictvím akcí pro děti a veřejnost. Je zapo-
jena do Místní akční skupiny Mikroregionu Strážnicko.

Venkovské centrum INKLUB – v roce 2007 hostilo 81 dobrovolní-
ků na 14 akcích.  

V INKLUBu pracoval přírodovědný kroužek, kterého se účastnilo
9 dětí z Tvarožné Lhoty. Uskutečnilo se 11 výletů do blízkého i vzdá-
lenějšího okolí obce, byla pořízena fotokronika kroužku, kterou na 
CD dostal každý člen.
Konaly se tvůrčí dílny v rámci projektu Modrý rok – batika, výroba 
svíček, malování na sklo, semínka, keramika aj.
Proběhlo 5 víkendových akcí pro veřejnost, např. Otvírání studánek 
a Dohledy z rozhledny.

Salaš Travičná – výletní areál pro ekologii, řemesla a sport v pří-
rodě se nachází 1,5 km nad obcí Tvarožná Lhota. V areálu bylo v roce 
2007 vlastními prostředky dobudováno a udržováno zázemí pro etno-

grafickou expozici: 4 roubené stavby, kamenný sklep a pec s přístřeš-
kem. Dále byla dobudována ekologická stezka se 7 naučnými pane-
ly, areál arboreta a přírodního amfiteátru s pódiem a drobné atrakce 
pro děti včetně posezení. O provoz areálu pečovala řada dobrovolní-
ků, největší práci odvedl nový člen INEX-SDA Pavel Duna. V průbě-
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hu roku proběhly také větší akce pro veřejnost – Slavnostní otevření
(21. 5.), Etnosalaš (30. 7.) a zvláště Oskorušobraní (21.–22. 9.). Konaly 
se také dva mezinárodní workcampy, náplní práce dobrovolníků byl 
sběr bylinek a příprava akcí Etnosalaš a Oskorušobraní. Areál sala-
še navštívilo přes 3500 návštěvníků s velkým podílem exkurzí škol 
a vzdělávacích zařízení.

Oskoruše – strom Slovácka – INEX-SDA propaguje vzácný 
a užitečný strom jeřáb oskoruše (Sorbus domestica), který je roz-
šířen v teplých lokalitách jihovýchodní Moravy. Od roku 2004 je 
na návsi Tvarožné Lhoty v provozu Muzeum oskoruší. Začátkem 
března 2007 projekt tradičně odstartoval společenskou akcí 
„Slavnost oskoruší“, kterou INEX-SDA spolupořádá v Kulturním 
domě s obcí a Mužským sborem Tvarožná Lhota. Na slavnos-
ti byli starostové okolních obcí a další významní veřejní činitelé 
(mj. hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek) pasováni na 
Nositele oskorušové tradice a byl také vyhlášen III. ročník soutěže 
„Oskoruše nejkrásnější“. Soutěže se zúčastnilo 28 stromů, nejvíce 
hlasů dali hlasující Adamcově oskoruši ze Žerotína, která je v roce 
2008 navržena na Strom roku ČR. 

Čaje z Bílých Karpat – od roku 2001 INEX-SDA propaguje léčivé 
a dnes stále vzácnějších bylinky. Projekt spočívá ve sběru bylin, údrž-
bě lokalit jejich výskytu, pěstování vybraných druhů, propagaci bylin 
a výrobě bylinných čajů. V roce 2007 byly sbírány byliny a ve spoluprá-
ci s INEX-SDA Kostelecké Horky, s obcemi, školami 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, Vojšická duha ve spolupráci 
s obcemi a podnikateli Strážnicka, 

Slovanský bolhoj ve spolupráci s Archeoskanzenem Modrá 
a novinka roku 2007 Čaj ze Smoliny s DDM Smolina ve Valašských 
Kloboukách.

Předseda INEX-SDA Bílé Karpaty: Vít Hrdoušek
Koordinátoři projektů:  Vít Hrdoušek, Magdalena Hrdoušková, 
Pavel Duna

Projekty finančně podpořili: Jihomoravský kraj, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, obec Tvarožná Lhota, Emco spol. s. r. o.
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Děkujeme všem našim členům, příznivcům, zaměstnancům, partnerům, dárcům, institucím 
a dobrovolníkům, kteří naši činnost podpořili. Patří mezi ně:

Státní správa:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů, Ministerstvo 
vnitra ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Česká národní agentura Mládež, Spolkové 
ministerstvo pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Spolkové republiky Německo (BMZ)

Poděkování
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Firmy:

Volksbank CZ – děkujeme za finanční podporu aktivit INEX-SDA; 
Euro RSCG – Lucie Koudelková, Eda Kauba, Vilém Kabzan – děkuje-
me za skvělou spolupráci a atraktivní mediální kampaň projektu Fotbal 
pro rozvoj; Adidas – Lenka Bogrová a Lucie Doležalová – děkujeme za 
věcnou podporu projektu Fotbal pro rozvoj; Czech Plus; Wana Printing; 
Sekultura – Radim Vizváry

Mediální podpora:

Radio 1 – Eva Nováková, Petr Metelka a Josef Chuchma; Super 
Vision – Alžběta Čevelová; Týden.cz – Kateřina Jelínková; eFotbal.
cz – Michal Maryška; kulturní týdeník A2; Časopis 100+1 – Tereza 
Boháčová; Nový Prostor – Erika Hníková; Týdeník Profit; kino Aero – 
Ivo Andrle; kino Světozor; kino Lucerna – Bedřich Němec; Pražský svaz 
malého fotbalu (Hanspaulka) – Matěj Horn

Instituce, organizace:

Česko-německý fond budoucnosti, projekt EU Trialog – 
Development NGOs in the Enlarged Europe (Rakousko), Program 
EU Europe for Citizens, Nadace Divoké Husy, Agentura rozvojové 
a humanitární pomoci Olomouckého kraje o.p.s., Českomoravský fot-
balový svaz, MYSA (Keňa), streetfootballworld (Německo), Česko pro-
ti chudobě, VARA ČR, ARPOK Olomouc, festival Jeden svět (Člověk 
v tísni), Informační centrum OSN v Praze

Fotbalové kluby zapojené do projektu Fotbal pro rozvoj:
Slavoj Bruntál, FC Jiskra Rýmařov – Zdeněk Kudlák, SK Uničov 

– pan Jurik, 1. DFC Hlučín – Milan Matýsek, Sdružení futsalových 
mužstev Olomouc – děkujeme za pomoc s organizací olomouckého 
turnaje

Partnerské školy projektu Fotbal pro rozvoj:
Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha – učitel Matěj Král a studenti 

zapojení do projektu; Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha – učitel Libor 
Jelen a studenti zapojení do projektu; Střední pedagogická škola Praha – 
Horní Měcholupy – učitelka Lucie Kašparová; SSOŠ Prima, Rýmařov – uči-
tel Marek Bocián; Gymnázium Rýmařov – učitelka Jaroslava Slavičínská, 
studentka Iveta Mecnerová a další studenti zapojení do projektu; 
Obchodní akademie Bruntál – učitelka Ludmila Flosová a studenti zapoje-
ní do projektu; Sportovní gymnázium Vrbno pod Pradědem; Gymnázium 
Olomouc-Hejčín – učitel František Brauner a studenti zapojení do pro-
jektu; Střední zdravotnická škola Olomouc; Moravské reálné gymnázium 
Olomouc – student Kryštof Pokorný; Slovanské gymnázium Olomouc

Dobrovolníci, školitelé a pomocníci:

Dobrovolní pomocníci při vysílání dobrovolníků na workcampy
Pražská kancelář: Zuzka Klembarová, Zlatka Borůvková, Markéta 

Čáslavská, Míša Daněčková, Katka Dlouhá, Hanka Dušáková, 
Katka Floreánová, Jindra Guttenbergová, Honza Jelínek, Tereza 
Jindráková, Honza Kodad, Lucka Koliševová, Hanka Matoušová, Marika 
Nachtigalová, Christina Plank, Andrea Straková, Hanka Syrovátková, 
Lucie Trdá, Hanka Vitnerová, Josef Vokurka

Brněnská kancelář: Hanka Klenovská, Filip Hanzelka, Honza Duda
Vyhodnocení workcampových dotazníčků: Romana Duchoslavová, 

Ivana Kulhánová, Honza Vlachý
Školitelé: Lucie Bilderová, Michala Daněčková, Klára Dvořáková, 

Veronika Endrštová, Marianna Gabzdilová, Eva Hejzlarová, Martina 
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Holcová, Viola Hoznauerová, Miroslav Chmelař, Martina Jirasová, 
Lucie Juříková, Helena Kejvalová, Hana Klenovská, Jana Marešová, 
Jakub Novák, Bára Ocásková, Radka Peterová, Lukáš Policar, Lenka 
Rejlová, Tomáš Ručka, Denisa Šimlová, Lucie Trdá, Lenka Uhrová

Dobrovolní vedoucí mezinárodních dobrovolnických projektů v ČR:
Kristýna Balajová, Eliška Bartošová, Tereza Bártová, Zlata 

Borůvková, Tomáš Brambora, Jana Březinová, Milan Čermák, Monika 
Černá, Adéla Čiháková, Eva Doležalová, Petr Dvořák, Kateřina 
Fenclová, Petra Fišerová, Dáša Goldmanová, Eva Gondorová, Gemma 
Hájičková, Stáňa Hasoňová, Šárka Hezoučká, Táňa Holubářová, Viola 
Hoznauerová, Petra Janďourková, Alena Jindrová, Hana Kašparová, 
Rita Khudhurová, Simona Kocourková, Martin Kopecký, Aneta 
Koskanová, Eva Kozubíková, Martin Krajhanzl, Eliška Kyršová, Vojtěch 
Kysela, María Barbáchano Latorre, Petr Líčeník, Dita Lüftnerová, 
Eva Macková, Iva Marková, Jan Matoušek, Lenka Maxová, Ingrid 
Mitáčková, Marcela Mládková, Jakub Novák, Jindra Nováková, Zuzana 
Nováková, Jakub Nožička, Martina Oplatková, Zdeňka Pavlíková, Eva 
Pavlová, Hana Pechová, Radka Peterová, Christina Plank, Tamara 
Plšková, Zuzana Procházková, Linda Rousová, Helena Samková, 
Petr Sejkot, Radek Schich, Petr Soběslavský, Ondřej Svoboda, Bára 
Svobodová, Zuzana Štorchová, Vendula Švecová, Kristýna Thumová, 
Barbora Trnková, Marie Válová, Milan Vasil, Adéla Vašíčková, Lenka 
Vávrová, Michal Veselský, Hana Vitnarová, Halina Zawiszová, 
Veronika Zrníková

Za podporu programu GLEN děkujeme následujícím jednot-
livcům:

Petra Antošová, Hedvika Bartošová, Tomáš Brabenec, Šárka 
Cihlářová, Olga Dvořáčková, Klára Dvořáková, Lenka Dudková, Tereza 
Fidlerová, Veronika Haasová, Magda Herová, Lenka Hlavičková, 
Pavlína Holičová, Lucie Hromadová, Ondra Kopečný – Glopolis, Šárka 
Kramářová, Georg Jaehning, Hanka Kubíková, Jan Langer, Tomáš 

Lindner, Martin Náprstek – Rozvojové středisko, Petr Němeček, Karel 
Nitsch, Lukáš Policar, Venca Průša, Eliška Steklíková, Simona Šafaříková, 
Alena Šámalová, Radek Urban, Eva Vernerová, Lenka Vojtová, Petr 
Vozobule, Halina Zawiszová

Zvláštní poděkování patří 
těmto lidem a institucím:

Christina Plank – dobrovolnice EVS působící v pražské kanceláři 
INEX-SDA; Ludmila Frankotová – nedocenitelná podpora Venkovského 
školicího centra INEX-SDA; Kateřina Plevová, o. s. Jahoda; Jana 
Kalabisová, Eurocentrum Praha; Ivana Tomečková, Adorea – dob-
rovolnické centrum Vsetín; Bohumil Bilder, E-foto, s.r.o. Tábor; Jan 
Houška, Štěpán Bilčík, Karel Nitsch, Tomáš Ručka – IT podpora; Eva 
Divišová, Vilém Černý, Boris Meluš, Lenka Vojtová – grafické prá-
ce; Lucka Kutilová a Corinne Brandon – stážistky; občanské sdružení 
Adra – bezplatná roční účast dvou zaměstnankyň INEX-SDA na ško-
lení „Projekt není problém“

Za pomoc projektu Fotbal pro rozvoj: Tomáš Ujfaluši, český fot-
balový reprezentant – garant projektu; Xavier Baumaxa, hudeb-
ník; Daniela Mrázová – finanční podpora; Elen Černá – moderátor-
ka hudební části Pražského dne pro Afriku; Otakar Mestek a Aneta 
Karlová – technická a organizační podpora projektu; Dagmar Baťová, 
Lenka Krylová, ARPOK – koordinace olomoucké části programu; Jarek 
Kotal, Divoké husy – doprovodný program; rodiny, které ubytováva-
ly zástupce organizace MYSA během jejich pobytu v ČR; dobrovolní-
ci INEX-SDA a ARPOK

Děkujeme také všem ostatním, na něž se v tomto dlouhém sezna-
mu nedostalo.
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Loga 
vybraných 

donorů, 
sponzorů

a partnerských 
organizací

Donoři:

Sponzoři:

Partnerské organizace:
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Our association was founded in 1991 with the aim of supporting and developing internatio-
nal voluntary activities. The main purpose of our association is to give opportunities to people 
to help others through their own voluntary work. We think voluntary work helps not only those 
who receive the benefits of it but also enriches those who contribute to it. We strive to support 
and encourage voluntary work as a primary vehicle for creating tolerance and understanding 
with the view to promoting sustainable and equitable global relations. 

INEX-SDA has its main office in Prague and a training centre in Kostelecké Horky, a small village 
in Eastern Bohemia. Apart from these there are three other branches of INEX-SDA, one in Brno, the 
second biggest city in the Czech Republic, one in Tvarožná Lhota, a small village in Southern Moravia 
and one in already mentioned Kostelecke Horky. Each branch has their own individual activities. 

 The Prague office administers mainly:

1. Sending Volunteers Abroad – offering Czech 
volunteers the choice of 2000 world wide projects to par-
ticipate on which range from two weeks up to one year.

2. Development education – we aim to inform the 
Czech public about the realities of life in developing 
countries. We send volunteers there who, after the-
ir return, go and educate the public about their experi-
ences and newly gained knowledge from the countries 
they visited.

The training centre in Kostelecké 
Horky administers mainly:

3. Accepting volunteers for voluntary projects 
in the Czech Republic

4. Trainings of the volunteers before their 
assignments

INEX-SDA
– a Few Words 

about the 
Association
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1. Sending Volunteers Abroad

Volunteer projects are taking place all over the world and 
the type of work is very varied – from the renewal of historical 
buildings through working in nature parks to working with children 
and refugees. The work doesn’t usually require any specific qualifi-
cations; the most important thing is motivation. Before leaving for 
a project everybody is trained according to the needs of the coun-
try they go to.

Short-term international projects (workcamps)

These are the most popular volunteer projects. They last two to 
three weeks and the aim is not just the work itself but also getting to 
know the place and the culture of the place better and also making new 
contacts with other volunteers from different countries. Volunteers are 
provided accommodation and food for free; they must only arrange and 
pay for their travel.

Mid- and long-term volunteer projects

The mid-term projects last anything from between one to three 
months. The long-term projects last between three months and one 
year. These types of projects are more beneficial to the receiving side 
in terms of the quality of the help they are getting and at the same 
time it also brings more experience and skill to the volunteer at the 
end of it.

Apart from these volunteer projects INEX-SDA also sends volun-
teers to the projects of the European Voluntary Service (EVS). The 
EVS is a part of the informal educational program of the European 

Commission called Youth in Action. These can be anything between 
two and twelve months in duration and their remit is mainly work with 
children and youth, social work, ecology and culture.

2. Development Education

INEX-SDA has been encouraging development education since 
2002. We require, and support volunteers who come back from the 
countries of the Global South to share their experiences and inform the 
public about the issues these countries face and contribute this way to 
their improvement. Our main activities in development education are: 

A. GLEN program and 
B. Football for Development project.

A. GLEN (Global Education Network of Young Europeans) is 
based on the cooperation of twelve European not-for-profit organi-
sations mainly from the new EU member states. GLEN gives young 
people a chance to gain experience in development cooperation 
and development education. At the same time it contributes to the 
widening of the European public’s knowledge of the issues facing 
developing countries.

B. Football for Development is an intercultural project using 
sport and education as means of informing the public about the 
low quality of life and poverty in the African slums. Already in its 
second year INEX-SDA hosted several boys and girls and their coa-
ches from the Nairobi organisation MYSA. They took part in a one 
month long campaign consisting of several events in three regions 
of the Czech Republic – the football matches, seminars and school 
debates – all of which were very successful.
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This is a message of one of the Kenyan visitors to the Czech youth:
“My name is George Songo and I am nineteen years old. In our 

home we are five children - three boys and two girls. Me and my 
twin brother, whose name is John, are the youngest. We all live in 
Nairobi. I am happy to be in the Czech Republic because I have seen 
a lot of different things like lifestyle, kind people and people wor-
king together. I wish I was born here in the Czech Republic with my 
family. I would like to tell Czech youth that they should give thanks 
to their parents, because we in Nairobi would like to live the way 
you live here but our parents cannot afford it. Please take this mess-
age to your youth, they should thank that they were not born in 
Mathare. Please pray for us in Mathare to live a better life.”

3. Accepting Volunteers for Voluntary 
Projects in the Czech Republic

Every year we organise around 40 two to three week international 
volunteer projects. The volunteers for example work on the reconstruction 

of historical buildings, help in nature parks or work at the children camps. 
In 2007, the Prague office also started hosting EVS volunteers who help 
with sending volunteers abroad and development education activities.

4. Trainings 

These are the trainings of the volunteers before their assignments but 
also other trainings and evaluations, international meetings and seminars.

2007

Ten years ago the main motivation for most of our volunteers was 
getting to know new countries and cultures and improving their lan-
guage skills. Today’s volunteer though wants to help where it’s real-
ly needed. International volunteering matches the desire for personal 
skills development with intercultural learning and providing assistan-
ce where it is most required. It has become a more attractive alterna-
tive to paid work experience.

To summarise – 2007 has been a successful year for INEX-SDA. We 
oversaw an increase in the number of volunteers taking up both short- 
and long-term projects. In all we sent around 700 volunteers abroad 
and received about 300 volunteers for work in the Czech Republic. 
Very well acclaimed were all of our over 20 educational events on 
development issues. Due to a healthy financial performance in 2007 
we concluded the year with some profit which will be used to further 
develop INEX-SDA’s activities in the future years.

For more detailed financial analyses see page 27.
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Název: INEX – Sdružení
dobrovolných aktivit (INEX-SDA)
Sídlo: Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1

Právní subjektivita: občanské sdružení

Datum a číslo registrace: 10. 4. 1991, VS-1-6 197/91-R

Statutární zástupce: předseda sdružení Petr Kulíšek

Číslo účtu: 4200084833/6800 (Volksbank)

IČO: 18629008

Centrála INEX-SDA
Kancelář Praha

Adresa: Budečská 1, 120 00  Praha 2

Tel., fax: +420 222 362 713

Mobil: +420 604 269 685

E-mail: inexsda@inexsda.cz

Web: www.inexsda.cz

Venkovské školicí centrum

Adresa: Kostelecké Horky 25, 

517 41 Kostelec nad Orlicí

Tel.: +420 494 547 012

Fax: +420 494 547 024

E-mail: skola@inexsda.cz 

Web: www.inexsda.cz/cze/skola

Pobočky INEX-SDA
INEX-SDA Brno

Adresa: Anenská 10, 602 00 Brno

Tel.: +420 543 331 775

Mobil: +420 604 217 274

E-mail: brno@inexsda.cz 

Web: www.inexsdabrno.cz

Kontaktní
a identifikační 

údaje

INEX-SDA Kostelecké Horky

Adresa: Kostelecké Horky 25, 

517 41 Kostelec nad Orlicí

Tel.: +420 494 547 012

Fax: +420 494 547 024

Tel. Modrý dům: +420 494 547 013

E-mail: modrydum@kosteleckehorky.cz

Web: www.inexsda.kosteleckehorky.cz

INEX-SDA Bílé Karpaty

INKLUB, Tvarožná Lhota 148, 

696 62 Tvarožná Lhota

Tel.: +420 518 337 008

E-mail:  bkarapty@c-box.cz

Web: www.inexsda.cz/bk
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