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Slovo 
na úvod

První	slovo,	které	mi	při	zamyšlení	nad	uplynulým	rokem	vytane	na	mysli,	je	stabilita.	Asi	proto,	že	hle-
dání	finanční,	personální	i	provozní	stability	je	dlouholetým	leitmotivem	mnoha	českých	neziskovek.	My	
jsme	na	této	cestě	již	pěknou	řádku	let,	a	právě	v	minulém	roce	jsme	po	ní	ušli	velký	kus.	Cesta	za	stabilitou	
je	v	našem	podání	ovšem	velmi	dynamická.	Kromě	toho,	že	jsme	zajistili	dobrovolnickou	zkušenost	téměř	
tisícovce	dobrovolníků	ze	zahraničí	i	České	republiky	a	prohloubili	své	aktivity	na	poli	rozvojového	vzdělá-
vání	a	osvěty,	byl	rok	2008	rokem	inovací	a	novinek,	o	které	bych	se	s	Vámi	chtěla	podělit.
Začátkem	roku	jsme	po	patnácti	letech	změnili	adresu	pražské	kanceláře	a		tím	získali	i	větší	zázemí,	

nejen	pro	pracovní	místa,	ale	také	pro	akce	určené	veřejnosti.	Útulnou	atmosféru	podvečerních	„Kukátek“	
do	světa	i	do	Evropy	jste	si	mohli	pravidelně	užívat	v	průběhu	podzimu	a	věříme,	že	Vám	je	s	novým	pod-
zimem	opět	nabídneme.	S	novou	kanceláří	přišly	i	nové	posily	do	pracovního	týmu	a	nové	směry	v	roz-
voji	 INEXu.	 Posílili	 jsme	 pracovní	 pozice	 fundraising/PR	 a	 vysílání	 dobrovolníků	 do	 rozvojových	 zemí.	
Kromě	všech	osvědčených	projektů	jsme	nově	zrealizovali	pilotní	projekt	s	krajany	v	brazilské	Bataypoře.	
Abychom	si	ujasnili,	kterým	směrem	se	má	INEX	nyní	ubírat,	zahájili	jsme	pravidelné	strategické	plánová-
ní	a	týmovou	supervizi	pražské	kanceláře.	Plánování	nám	vydrželo	celý	rok	a	díky	němu	se	opět	řada	věcí	
v	organizaci	posunula.
Rozhodli	jsme	se	pro	změnu	struktury	i	designu	našich	webových	stránek	tak,	aby	byly	modernější,	pře-

hlednější	a	především	uživatelsky	příjemnější.	K	tomu	jsme	přidali	vytvoření	nové	databáze	dobrovolnic-
kých	projektů	a	celý	propracovaný	systém	komunikace	s	dobrovolníky	a	organizacemi.	Stránky	i	databáze	
jsou	od	začátku	letošní	sezóny,	tedy	od	března	2009,	v	plném	provozu,	a	sami	tak	můžete	posoudit,	jestli	
se	nám	tato	změna	povedla.	
Našli	jsme	motivované	lidi	do	nově	zvolené	Rady	sdružení,	kteří	v	srpnu	přebrali	otěže	od	dlouholetých	

matadorů.	Petr	Kulíšek,	po	dvanácti	 letech	předsedání,	za	které	mu	patří	velký	dík,	předal	hlavní	slovo	
v	Radě	sdružení	Ivě	Markové.	Práce	Rady	od	té	doby	vedla	zejména	k	vyjasnění	současné	struktury	INEXu.	
Nově	byla	nastavena	například	pravidla	spolupráce	mezi	hlavním	INEXem	a	pobočkami.	Koncem	roku	2008	
došlo	také	k	předání	správy	školicího	centra	v	Kosteleckých	Horkách	místní	pobočce.
Jak	vidíte,	stalo	se	toho	dost.	S	INEXem	se	prostě	nemůžete	nudit,	ať	jste	dobrovolníci,	zaměstnanci	anebo	

naši	příznivci	a	donoři.	Tedy	ti,	kteří	svým	zápalem	pro	věc	dovedli	INEX	do	dnešních	dnů.	Děkujeme	Vám!

Přeji	pěkné	počtení	a	těším	se	na	viděnou	na	některé	z	našich	akcí	v	roce	stávajícím.
Martina Ekrtová
ředitelka	INEX	–	Sdružení	dobrovolných	aktivit
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Obecné 
informace 
o sdružení

INEX	–	Sdružení	dobrovolných	aktivit	 (zkráceně	INEX-SDA)	 je	občanské	sdružení,	založe-
né	v	roce	1991	za	účelem	podpory	a	rozvoje	mezinárodních	dobrovolnických	aktivit.	Hlavním	
předmětem	naší	 činnosti	 je	poskytování	příležitostí	k	 tomu,	aby	 lidé	prostřednictvím	vlast-
ní	 dobrovolné	 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	dobrovolnictví	a	o	jeho	vnímání	jako	cesty	k	toleranci,	poznání	a	k	udržitelné	
budoucnosti.

INEX-SDA	je	od	roku	2004	akreditovanou	vysílající	organizací	dobrovolníků	dle	zákona	č.	198/2002	
Sb.,	o	dobrovolnické	službě.

Centrála INEX-SDA

Centrálu	INEX-SDA	tvořila	v	roce	2008	dvě	pracoviště:	pražská	kancelář,	která	se	počátkem	
roku	přestěhovala	ze	Senovážného	náměstí	na	novou	adresu	na	Praze	2,	a	Venkovské	školicí	cen-
trum	v	obci	Kostelecké	Horky	u	Chocně,	které	koncem	roku	přešlo	pod	správu	pobočky	INEX-SDA	
Kostelecké	Horky.
Pražská	 kancelář	 zajišťuje	 vysílání	 dobrovolníků	 do	 zahraničí	 a	 koordinuje	 mezinárodní	

a	rozvojové	aktivity,	pořádá	semináře	a	veškerá	školení	související	s	dobrovolnictvím	a	roz-
vojovou	spoluprací.	Ve	Venkovském	školicím	centru	se	konají	školení	dobrovolníků	a	sídlí	zde	
kancelář	pro	přijímání	zahraničních	dobrovolníků	do	České	republiky.

Pražská kancelář

n 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	orga-
nizujeme	přípravná	školení.	Jsme	vysílající	organizací	Evropské	dobrovolné	služby.

n Rozvojové	vzdělávání	–	snažíme	se	zprostředkovat	české	veřejnosti	realitu	života	v	rozvojo-

3



INEX - Sdružení dobrovolných aktivit 

1996 první dotační projekty 
a programy zaměřené 
cíleně na témata (Setkávání 
v krajině, Ruce a historie, 
Cesty ke kořenům,...)

1991 založení nevládní 
a neziskové organizace 
s názvem „Sdružení pro 
mezinárodní výměny 
a turistiku mládeže– 
INEX“

2001 členem České rady 
dětí a mládeže (ČRDM) 
a Spolku pro obnovu 
venkova;

založení pobočky 
„INEX-SDA Bílé Karpaty“ 
v Tvarožné Lhotě

1998 členem Co-ordinating 
Committee for International 
Voluntary Service (CCIVS) při 
UNESCO;

změna názvu na INEX – 
Sdružení dobrovolných aktivit 
(INEX-SDA)

2002 zakládající člen 
Českého fóra pro rozvojovou 
spolupráci (FoRS), aktivní 
zapojení do problematiky 
rozvojové spolupráce

Praha – sídlo a centrála INEX-SDA
inexsda@inexsda.cz
n vysílání dobrovolníků do zahraničí
n koordinace mezinárodních 
 a rozvojově-vzdělávacích aktivit

Brno – pobočka „INEX-SDA Brno“ 
brno@inexsda.cz 

n programy pro znevýhod- 
něné děti a mládež 

Kostelecké Horky 
– pobočka „INEX-SDA Kostelecké Horky“
modrydum@kosteleckehorky.cz
n kancelář pro přijímání zahraničních dobro- 
 volníků do ČR (součást centrály INEX-SDA)
n Venkovské školicí centrum – školení 
 související s dobrovolnictvím a rozvojovou spoluprací
n statek „Modrý dům“ s Malým muzeem místa 
 a sezónním infocentrem propaguje trvale udržitelný 
 způsob života na venkově
n středisko environmentální výchovy 
n pobyty dobrovolníků Evropské dobrovolné služby

Tvarožná Lhota
– pobočka „INEX-SDA Bílé Karpaty“

bkarpaty@inexsda.cz
n Venkovské centrum INKLUB 

 – projekty s venkovskou mládeží 
n Muzeum oskoruší s naučnou stezkou 

 – program záchrany tradičních dřevin
n Salaš Travičná – výletní areál pro 

 ekologii, řemesla a sport v přírodě
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2005 zřízení Venkovského 
školicího centra 
v Kosteleckých Horkách;

založení pobočky 
„INEX-SDA Brno“;

program GLEN získává oceně-
ní Rady Evropy „World Awa-
re Education Award“ za přínos 
rozvojovému vzdělávání;

INEX-SDA členem koordinač-
ního týmu kampaně Česko 
proti chudobě

2004 akreditace 
vysílající organizací dle 
zákona č. 198/2002 Sb., 
o dobrovolnické službě;

první dobrovolníci 
na rozvojových projektech 
v Africe a Asii (program 
GLEN);

založení pobočky 
„INEX-SDA Kostelecké 
Horky“

2007 do projektu Fotbal pro 
rozvoj se zapojuje 12 středních 
škol z ČR

2008 pražská centrála se 
stěhuje ze Senovážného 
náměstí na adresu 
Budečská 1, Praha 2;

předání správy Venkov-
ského školicího centra 
v Kosteleckých Horkách 
místní pobočce

2006 koná se první ročník 
projektu Fotbal pro rozvoj

vých	zemích	tím,	že	do	těchto	zemí	vysíláme	dobrovolníky	a	po	návratu	
využíváme	jejich	zkušeností	k	osvětě	u	nás	i	v	rámci	Evropy.	Pořádáme	
besedy	a	školení,	přijímáme	do	ČR	dobrovolníky	z	rozvojových	zemí.	
Realizujeme	projekty	GLEN	a	Fotbal	pro	rozvoj	a	jsme	zapojeni	do	kam-
paně	Česko	proti	chudobě.	

Venkovské školicí centrum v Kosteleckých Horkách

n Přijímání	dobrovolníků	do	České	republiky	–	pro	zahraniční	zájem-
ce	organizujeme	ročně	kolem	40	dvou-	až	třítýdenních	mezinárodních	
dobrovolnických	 projektů,	 které	 se	 konají	 na	 různých	 místech	 ČR.	
Dobrovolníci se podílejí na rekonstrukcích historických památek, 
pomáhají	 v	 přírodních	 rezervacích	 nebo	 třeba	 na	 dětských	 letních	
táborech.

n Školení	dobrovolníků	a	další	akce	–	Venkovské	školicí	centrum	je	
zá	zemím	pro	pořádání	celé	řady	akcí	–	školíme	zde	dobrovolníky	vysí-
lané	 do	 zahraničí	 i	 vedoucí	 projektů	 v	 ČR,	 konají	 se	 zde	 evaluační	

a	jiná	setkání	i	mezinárodní	semináře.	Prostory	centra	jsou	také	pro-
najímány	dalším	subjektům,	zejména	školám.

Pobočky INEX-SDA

Kromě	centrály	má	INEX-SDA	tři	pobočky	se	sdílenou	právní	subjek-
tivitou	a	samostatným	hospodařením:	jedna	sídlí	stejně	jako	Venkovské	
školicí	 centrum	 v	 obci	 Kostelecké	Horky,	 další	 v	 Brně	 a	 v	 Tvarožné	
Lhotě	v	Bílých	Karpatech.
Pobočka	 v	Brně	 se	 věnuje	 primární	 a	 sekundární	 prevenci	 poruch	

chování	 zejména	 v	 podpůrných	 a	 volnočasových	 projektech	 pro	 děti	
a	mládež.
Pobočky	 v	Kosteleckých	Horkách	 a	Tvarožné	 Lhotě	 jsou	 zaměřeny	

na	podporu	rozvoje	venkova,	na	práci	s	mládeží,	ekologickou	výchovu	
a	snaží	se	o	oživení	místního	dění.

Více	o	pobočkách	se	dočtete	na	stranách	32–36.
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Projekty,	na	které	INEX-SDA	vysílá	dobrovolníky,	se	konají	po	celém	světě	–	v	zemích	Evropské	unie	
i	v	rozvojových	zemích.	Trvají	od	dvou	týdnů	do	jednoho	roku	a	jejich	pracovní	zaměření	je	rozmanité:	
dobrovolníci	se	podílejí	na	obnově	historických	památek,	pracují	v	přírodních	rezervacích,	v	dětských	
domovech,	v	uprchlických	táborech,	pomáhají	při	organizaci	kulturních	festivalů	apod.	Práce	většinou	
nepředpokládá	zvláštní	kvalifikaci	nebo	předchozí	zkušenosti,	důležitá	je	především	motivace	zájemců.	
Dobrovolníci	jsou	před	svým	odjezdem	školeni	podle	toho,	do	které	země	jsou	vysíláni	a	jaké	

nároky	na	ně	pobyt	v	dané	zemi	klade.	Pro	tyto	účely	dělíme	země	do	dvou	skupin:
n Region	1	–	země	EU,	kandidátské	země	EU,	země	EHP,	Švýcarsko,	USA	a	Kanada,	
n Region	2	–	ostatní	země	světa	včetně	zemí	globálního	jihu.

Program	„Vysílání	dobrovolníků	na	projekty	v	zahraničí“	je	akreditován	dle	zákona	č.	198/2002	Sb.,	
o	dobrovolnické	službě	a	v	roce	2008	byl	finančně	podpořen	Ministerstvem	vnitra	České	republiky.

Vysílání 
dobrovolníků 
do zahraničí
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Krátkodobé mezinárodní 
projekty (workcampy)
Krátkodobé	 mezinárodní	 projekty,	 tzv.	 workcampy,	 zůstávají	 dlouho-

době	nejoblíbenějším	 typem	dobrovolnických	projektů,	 které	 INEX-SDA	
nabízí.	Trvají	zpravidla	2–3	týdny	a	účastní	se	jich	mladí	lidé	z	různých	
zemí	světa.	Smyslem	workcampů	není	jen	samotná	práce,	ale	také	bližší	
seznámení	se	s	místem,	kde	se	projekt	koná,	navázání	kontaktů	s	ostatní-
mi	dobrovolníky	a	poznání	jejich	kultury.	Dobrovolníci	mají	zajištěno	uby-
tování	a	stravu,	sami	si	zařizují	a	hradí	dopravu	na	projekt.	V	posledních	
letech	se	rozšiřuje	také	nabídka	workcampů	pro	seniory	a	rodiny	s	dětmi.
Mezi	českou	mládeží	oproti	světovému	trendu	zájem	o	dobrovolnic-

kou	činnost	v	roce	2008	neklesal.	Díky	tomu	jsme	mohli	zprostředkovat	
účast	na	workcampu	v	zahraničí	celkem	678	dobrovolníkům;	více	než	
polovina	dobrovolníků	vyjela	na	workcamp	vůbec	poprvé.
Ačkoliv	jsme	zaznamenali	zvýšený	zájem	o	projekty	v	rozvojových	či	

geograficky	vzdálenějších	zemích,	nejoblíbenějšími	destinacemi	zůsta-
ly	evropské	země	(viz	tabulka	na	následující	straně).
V	roce	2008	jsme	měli	několik	příležitostí	k	rozšíření	a	obohacení	pro-

gramu	vysílání	 dobrovolníků	do	 zahraničí.	 Podíleli	 jsme	 se	na	prvním	
dobrovolnickém	projektu	v	brazilském	městě	Bataypora,	který	se	poda-
řilo	zrealizovat	ve	spolupráci	s	brazilskou	neziskovou	organizací	Centro	
de	Memoria	Jindrich	Trachta.	Vznikl	na	základě	iniciativy	Anežky	Santos	
Veselé,	učitelky	českého	jazyka	v	krajanské	komunitě	brazilského	města	
Bataypora	(založeno	Janem	Antonínem	Baťou	v	roce	1953).	Zúčastnilo	
se	ho	5	českých	dobrovolníků,	kteří	postavili	pro	místní	děti	hřiště.	Díky	
úspěšnosti	prvního	ročníku	bude	tento	projekt	pokračovat	i	v	roce	2009,	
kdy	bude	cílem	stavba	učebny	pro	výuku	českého	jazyka.
Stali	 jsme	 se	 partnery	 mezinárodní	 studentské	 výměny	 nazva-

né	„Backpacing	European	Cultures“,	která	se	konala	v	Itálii.	Pět	čes-
kých	studentů	tak	mělo	možnost	se	ve	skupině	Italů,	Maďarů,	Rumunů,	
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Graf ukazuje celkovou spokojenost účastníků workcampů. 
Data vycházejí z dotazníků, které vyplnilo 271 respondentů 
z 678 vyslaných dobrovolníků, tedy více než třetina z celkové-
ho počtu účastníků.

hodnocení na škále od 1 do 5 (jako ve škole)
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Řeků	a	Slovinců	seznámit	s	interkulturními	rozdíly	v	rámci	Evropy	pro-
střednictvím	hudby,	tance	a	divadla.
Během	 podzimu	 jsme	 s	 úspěchem	 realizovali	 pravidelný	 cyklus	

setkání	veřejnosti	a	dobrovolníků	v	pražské	kanceláři	INEX-SDA	nazva-
ný	 „Kukátko	 do	 světa“.	Myšlenkou	 těchto	 prezentací	 bylo	 předávání	
informací	 o	 dobrovolnictví,	 jeho	 podobách	 a	 příležitostech,	 založené	
na	osobních	zkušenostech	dobrovolníků,	kteří	se	projektů	v	zahraničí	
zúčastnili.	Návštěvníci	tak	měli	jednou	za	měsíc	možnost	nakouknout	

za	hranice	naší	země	a	prostřednictvím	našich	dobrovolníků	se	zábav-
nou	formou	seznámit	se	životem,	kulturou	a	dobrovolnickými	projek-
ty	v	zahraničí.	

Personální zajištění programu:
Vysílání	na	workcampy	zajišťuje	pražská	kancelář	INEX-SDA:
Adéla	Zichová	(do	03/2008),	Jana	Koňasová	–	vedoucí	koordinátorka	
vysílání	dobrovolníků,	Iva	Marková	–	koordinátorka	vysílání	dobrovolníků	
do	Regionu	1,	školení,	Jitka	Evanová	(02-05/2008),	Romana	Duchoslavová 
–	koordinátorka	vysílání	dobrovolníků	do	Regionu	2,	školení
Pobočka INEX-SDA v Brně –	kontaktní	místo	pro	zájemce	
o	workcampy:	Hana	Klenovská	–	konzultantka,	školitelka

„S	lidmi	z	projektu	si	píšu	i	měsíc	po	jeho	skončení	párkrát	do	týdne	
e-maily.	Naučila	jsem	se	o	cizích	kulturách,	historii	a	pohledu	na	svět	
víc	než	z	jakékoliv	encyklopedie.	Jazykové	bariéry	padly	už	po	pár	dnech	
a	komunikace	byla	jednoduchá	i	přesto,	že	někteří	účastníci	uměli	ang-
licky	špatně	nebo	vůbec.	Zničila	jsem	dvoje	pracovní	rukavice	a	prsty	
si	přiklepla	kladivem	ke	kameni	tolikrát,	že	už	bych	to	ani	nespočítala,	
ale	za	tu	zkušenost	to	stálo.“

Anna Havránková, Francie

Účast na workcampech v jednotlivých zemích podle regionů.

Pořadí Země regionu 1
Počet 
vyslaných 
dobrovolníků

Země regionu 2
Počet 
vyslaných 
dobrovolníků

1 Francie 136 Maroko 13

2 Německo 111 Ukrajina 11

3 Itálie 59 Srbsko 9

4 Španělsko 43 Rusko 6

5 UK 37 Brazílie 5

6 Island 28 Albánie 5

7 Belgie 20 Mexiko 5

8 Řecko 18 Nepál 5

9 Švýcarsko 17 Arménie 3

10 Finsko 16 Japonsko 3

11 ostatní 115 ostatní 13

Celkový počet 600 78

Věk účastníků Ženy Muži
Celkový 

počet 
Do 18 38 27 65

18–30 411 191 602

31–50 9 2 11

Celkový počet 458 220 678
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„Workcamp	byl	 pro	mě	naprosto	 výjimečný	 –	 byl	 to	 první	 projekt	
v	 SOS	 vesničce,	 který	 hostující	 organizace	 v	 Albánii	 pořádala.	 Díky	
našemu	mezinárodnímu	 týmu	 dobrovolníků	 se	 rozhodlo,	 že	 se	 bude	
pokračovat	 i	v	příštích	 letech,	 což	nás	všechny	moc	potěšilo.	Bydleli	
jsme	přímo	uprostřed	SOS	vesničky,	tudíž	jsme	byli	v	kontaktu	s	dětmi	
od	rána	do	večera.	Uvítali	jsme	i	dost	volného	času	pro	sebe	spojeného	
s	výlety	do	okolí	a	k	moři.	Určitě	bych	tento	projekt	doporučila	pro	dal-
ší	zájemce	bez	jakýchkoliv	obav.“

Sandra Najmanová, Albánie

„Jsem	moc	ráda,	že	existuje	možnost	zúčastnit	se	workcampů,	tohle	
byl	už	můj	třetí	a	vždy	jsem	byla	moc	spokojená,	mám	krásné	zážitky,	
skvělé	zkušenosti,	kamarády	po	celém	světě	–	je	to	zkušenost	k	neza-
placení!	DÍKY!!“

Monika	Černá,	Dánsko

„Na	workcamp	jsem	jela	poprvé	v	životě,	nevěděla	jsem,	co	mě	čeká.	
Komunikace	s	agenturou	byla	na	dobré	úrovni,	ubezpečili	mě,	že	se	mi	
nic	nemůže	stát,	 i	přesto	 jsem	odlétala	z	Prahy	se	smíšenými	pocity.	
Po	příjezdu	do	tábora	jsem	nevěřila	vlastním	očím:	nádherné	prostře-
dí,	nic	honosného,	ale	přesto	útulné.	Od	prvního	dne	jsem	byla	nuce-
na	mluvit	více	rusky	než	anglicky	–	děti	anglicky	neuměly.	Nejvíce	pře-
kvapená	jsem	byla	z	jejich	vychování,	takový	řád	a	dodržování	pravi-
del	je	v	Česku	nemožné.	Bohužel	není	vše	růžové,	a	tak	jsem	také	zaži-
la	velmi	emocionální	zážitek	při	návštěvě	chlapečka	v	ruském	dětském	
domově	–	ale	i	to	pro	mě	bylo	obrovským	přínosem.“

Klára Dufková, Estonsko

„Součástí	projektu	bylo	strávit	nějaký	čas	s	lidmi	z	domova	důchod-
ců.	Naši	vedoucí	pro	ně	uspořádali	výlet	do	nedaleké	vlčí	rezervace	a	my	
dobrovolníci jsme jim pomáhali dopravit se tam, povídali jsme si s nimi 
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a	fotili	se	na	plánovanou	výstavu.	Bylo	vidět,	že	z	toho	mají	radost.	Další	
věc,	kterou	jsem	velmi	ocenila,	byla	snaha	vedoucích	ukázat	nám	oko-
lí	a	různé	místní	zajímavosti.	Navštívili	jsme	spoustu	koncertů,	festiva-
lů,	vystoupení,	výstavu	moderního	umění	v	přírodě	na	ostrově	uprostřed	
jezera	a	dokonce	jsme	si	vyzkoušeli	i	tradiční	regionální	tance.“

Renata	Lupačová,	Francie

„Náš	 workcamp	 sestával	 z	 práce	 s	 romskými	 dětmi	 z	 uprchlických	
táborů	a	z	ilegálně	příchozích	rodin.	Ze	začátku	jsem	měla	malé	předsud-
ky	vůči	Romům,	ale	děti	mě	velice	příjemně	překvapily,	a	aniž	bych	umě-
la	slovo	italsky,	domluvily	jsme	se	a	ony	mě	toho	spoustu	naučily.	I	přes	

různé	národnosti,	zvyky,	návyky	a	povahy	jsme	byli	dobrá	parta.“
Marie Batrlová, Itálie

Střednědobé dobrovolnické projekty 
(MTV – Mid-Term Volunteering)
Střednědobé	dobrovolnické	projekty	trvají	od	jednoho	do	tří	měsíců.	

V	roce	2008	na	ně	bylo	vysláno	celkem	17	dobrovolníků,	a	sice	do	těch-
to	zemí:	Ekvádor,	Francie,	Ghana,	Japonsko,	Keňa,	Korea,	Kyrgyzstán,	
Mexiko,	Peru	a	USA.	Mezi	činnost	dobrovolníků	patřila	například	výu-
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ka	angličtiny,	rekonstrukce	vesnice	a	organizace	aktivit	pro	dobrovol-
níky,	vysazování	stromků,	práce	se	znevýhodněnými	a	v	sirotčinci	nebo	
vedení	workcampů.

Koordinátorka	programu:	Radka	Peterová

„Za	léto	jsem	si	zlepšila	schopnost	komunikace	ve	větším	kolektivu	
(jak	jazykově,	tak	i	lidsky),	našla	nové	přátele,	zlepšila	fyzickou	kondi-
ci,	zvýšila	sebevědomí,	stala	se	samostatnější…	Do	projektu	jsem	vlo-
žila	hodně	energie,	která	se	podle	mě	vyplatila.	Tím,	že	jsem	se	aktiv-
ně	podílela	na	organizaci,	 jsem	přispěla	k	hladkému	průběhu	work-
campů.“	

Alena Novosadová, Francie

Projekt	spočíval	ve	výuce	angličtiny	a	„kulturní	výměně“	na	jezdecké	
škole	v	Jižní	Koreji.	Ve	volném	čase	bylo	možné	jezdit	na	koních,	a	jeli-
kož	učení	probíhalo	v	týdnu,	o	víkendech	jsem	cestovala	po	Jižní	Koreji.	
Pro	dobrovolnickou	činnost	 jsem	se	rozhodla	z	toho	důvodu,	že	 jsem	
chtěla	změnit	svůj	dosavadní	život	a	stereotyp.	

Anna Kopecká, Korea

Dlouhodobé dobrovolnické projekty 
(LTV – Long-Term Volunteering)
Dlouhodobé	dobrovolnické	projekty	 jsou	v	délce	tří	měsíců	až	 jed-

noho	 roku.	 Ve	 srovnání	 s	 krátkodobým	 dobrovolnictvím	 představují	
cennější	pomoc	pro	hostitelskou	organizaci	a	také	významnější	životní	
zkušenost	pro	samotného	dobrovolníka.	V	roce	2008	na	ně	INEX-SDA	
vyslal	celkem	7	dobrovolníků	–	konkrétně	do	Indie,	Indonésie,	Ghany,	
Spojených	 států	 amerických,	 Španělska,	 Švýcarska	 a	 Velké	 Británie.	

Dobrovolníci	pracovali	s	mentálně	postiženými,	v	sirotčincích	a	na	ško-
lách,	pomáhali	při	reforestaci	či	na	farmě	s	chovem	koní	a	zahradou.

Koordinátorka	programu:	Radka	Peterová

Evropská dobrovolná služba 
(EVS – European Voluntary Service)
Kromě	 „klasických“	 krátkodobých,	 střednědobých	 a	 dlouhodobých	

projektů	vysílá	INEX-SDA	zájemce	také	na	projekty	Evropské	dobrovol-
né	služby,	která	je	součástí	neformálně	vzdělávacího	programu	Evropské	
komise	Mládež	v	akci.	Umožňuje	mladým	lidem	ve	věku	18-30	let	účast-
nit	se	dobrovolnických	projektů	v	Evropské	unii	a	partnerských	zemích.	
Projekty	 trvají	od	2	do	12	měsíců	a	 jsou	zaměřeny	například	na	práci	
s	dětmi	a	mládeží,	na	sociální	péči,	ekologii	nebo	kulturu.	Dobrovolníci	
pracují	bez	nároku	na	mzdu,	ale	mají	zajištěno	ubytování,	je	jim	hrazena	
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	EVS	cennou	životní	zkušenost.
V	 roce	 2008	bylo	 prostřednictvím	 INEX-SDA	vysláno	 do	 zahraničí	

16	dobrovolníků	EVS.	Působili	v	těchto	zemích:	Belgie,	Island,	Finsko,	
Francie,	Makedonie,	Německo,	Slovinsko,	Španělsko	a	Švédsko,	kde	se	
věnovali	 například	 práci	 v	 informačních	 střediscích,	 s	místní	 komu-
nitou, vydávání studentských novin nebo fundraisingu a organizaci 
výstav.

Koordinátorka	programu:	Radka	Peterová	
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.
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„Na	 projekt	 jsem	 odjížděla	 proto,	 že	 jsem	 si	 chtěla	 zkusit	 práci	
v	 oblasti	 ochrany	 přírody,	 která	mě	 velmi	 baví	 a	 zajímá	 a	 jinak	 než	
jako	dobrovolník	bych	neměla	možnost	se	k	něčemu	takovému	dostat.	
Poznala	jsem	spoustu	velmi	zajímavých	míst,	měla	možnost	zažít	věci,	
o	kterých	jsem	si	dopředu	myslela,	že	jsou	nemožné	(provádění	turistů	
v	němčině	hned	měsíc	po	příjezdu,	několik	týdnů	úplně	sama	na	pus-
tém	ostrově…)	a	získala	spoustu	kontaktů.	Součástí	projektu	bylo	časté	
střídání	působiště	–	přírodní	rezervace,	přičemž	ubytování	bylo	na	růz-
ných	místech	ve	velmi	rozdílné	kvalitě.	Zatímco	na	některých	ostro-
vech prakticky není proud a tekoucí voda, jinde je pro dobrovolníky zor-
ganizováno	i	vaření.	Daní	za	možnost	navštívit	více	rezervací	a	poznat	
tak	více	různých	koutů	Německa	(což	právě	je	na	projektu	jednou	z	nej-
atraktivnějších	částí)	 je	 to,	 že	 sotva	kdy	má	člověk	možnost	navázat	
skutečně	hluboké	vztahy.	Celkově	jsem	byla	s	projektem	velmi	spoko-
jená	a	hned	bych	jela	zas.“

Eva	Knižátková,	Německo

Eva	pracovala	jako	dobrovolník	EVS	v	německé	organizaci	Verein	Jordsand,	
která	spravuje	přírodní	rezervace	na	Labi,	v	Severním	i	Baltském	moři	a	je	nej-

starší	evropskou	neziskovou	organizací	specializující	se	na	ochranu	ptactva.

„Cílem	projektu	The	Scholarship	Hunt	bylo	navázat	na	předchozí	
projekt	EVS	ve	městě	Mostaru	a	zorganizovat	dvoudenní	konferen-
ci	 na	 téma	 „možnosti	 studia	 a	 stipendií	 v	 zahraničí“.	 Zúčastnilo	 se	
55	studentů	jak	z	Mostarské	univerzity	na	západní,	chorvatské	stra-
ně	rozděleného	města,	tak	z	Univerzity	Dzemala	Bijedica,	navštěvo-
vané	 převážně	 mladými	 lidmi	 z	 východního,	 bosenského	 Mostaru.	
Vedle	propagace	studia	v	zahraničí	byla	událost	využita	 i	k	upozor-
nění	na	 jiné	smysluplné	aktivity	v	zahraničí,	 jako	 je	např.	Evropská	
dobrovolná	služba.	Motivací	k	této	aktivitě	byla	myšlenka,	že	pobyt	
v	 zahraničí	 a	 více	 kulturních	 perspektiv	 by	mohlo	 pozitivně	 půso-
bit	 na	 perspektivy	 a	 životní	 horizonty	mladé	 bosensko-hercegovin-
ské	generace.“

Karla Koutková, Bosna a Hercegovina

Karla absolvovala projekt EVS u mostarské organiza-
ce	Association	Builders	of	Peace	a	poté	na	něj	navázala	svým	pro-

jektem	The	Scholarship	Hunt	v	rámci	navazujících	aktivit.

Do	 České	 republiky	 přijela	 v	 rámci	 EVS	 arménská	 dobrovolnice	
Ruzanna	Sargsyan,	která	od	srpna	2008	pomáhala	v	pražské	kanceláři	
INEX-SDA.	Hlavní	náplní	Ruzanniny	práce	byla	pomoc	s	vysíláním	čes-
kých	dobrovolníků	na	zahraniční	workcampy	(administrativa,	informová-
ní	zájemců	o	workcampy,	příprava	propagačních	materiálů	apod.),	admi-
nistrativní podpora programu GLEN a organizace tematických setkání 
–	Kukátko	do	světa.	V	rámci	„Kukátka“	se	několikrát	do	měsíce	v	růz-
ných	českých	regionech	dobrovolníci	setkávají	s	veřejností	a	za	dopro-
vodu	fotografií,	tradiční	hudby	i	pokrmů	prezentují	své	zkušenosti	z	růz-
ných	koutů	světa.	Na	podzim	2008	proběhly	tyto	prezentace:	
n Armenská	kultura	a	historie	(Ruzanna),	
n Půl	roku	dobrovolníkem	v	Indii	(Michal),	
n Nepál (Santosh),
n Na	workcampu	v	Ukrajině	(Gabriela).
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Krátkodobé mezinárodní 
dobrovolnické projekty (workcampy) v ČR
INEX-SDA	ve	spolupráci	s	místními	partnery	 (neziskové	organizace,	obce)	každoročně	pořá-

dá	krátkodobé	mezinárodní	dobrovolnické	projekty,	 tzv.	workcampy.	Projekty	v	délce	2–3	 týd-
nů	se	konají	na	různých	místech	České	republiky	a	jsou	určeny	primárně	pro	zahraniční	zájem-
ce.	V	roce	2008	se	uskutečnilo	celkem	40	workcampů,	kterých	se	zúčastnilo	330	dobrovolníků	
z	celého	světa	a	62	vyškolených	dobrovolných	vedoucích.	Vedoucí	na	místě	projektu	zodpovídají 
za koordinaci mezinárodní skupiny i za komunikaci s partnerskou organizací, organizují práci 
i	volnočasové	aktivity.

Přijímání 
dobrovolníků 

do České 
republiky
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Dobrovolnické projekty v ČR jsou rozděleny do 4 tematických pro-
gramů:
n Setkávání	v	krajině	(pomoc	na	místních	projektech	v	obcích,	obec-
ně	prospěšné	práce)
Proběhlo	11	workcampů,	na	nichž	 kolem	80	dobrovolníků	pomáhalo	
např.	 se	 sběrem	bylinek	 (Tvarožná	 Lhota),	 s	 úpravou	 okolí	 školicího	
centra	(Kostelecké	Horky)	nebo	s	různými	pomocnými	pracemi	–	prá-
ce v lese (Mezno), drobné archeologické práce (Modrá), stavební prá-
ce	(Prčice).
n Ruce	a	historie	(archeologie,	rekonstrukce,	údržba	zámeckých	parků)

Více	 než	 150	 dobrovolníků	 pomáhalo	 na	 14	 projektech,	 které	 se	
konaly	zejména	na	hradech	a	zámcích	 (Bečov,	Cimburk,	Grabštejn,	
Hartenberg,	 Kynžvart).	 Renovovali	 židovský	 hřbitov	 v	 Holešově,	
podíleli	se	na	archeologických	výzkumech	na	hradě	Hartenberg,	kde	
proběhlo	 celkem	6	projektů	včetně	 jednoho	výtvarně	 zaměřeného.	
Nově	také	pomáhali	s	rekonstrukcí	roubené	chalupy	a	opravou	kos-
telní	zdi	(Putim).
n Jeden	druhému	(sociální	projekty	s	dětmi	a	s	problematickou	mládeží)
Na	5	projektech	pracovalo	kolem	30	dobrovolníků:	zajišťovali	program	
letního	 tábora	 v	 Jeseníkách	 (Lipanka),	 kde	proběhly	 2	 projekty,	 učili	

Bambas, občanské sdružení

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

Centrum integrace dětí a mládeže, o. s.

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

Člověk v tísni (www.clovekvtisni.cz)

Eurosolar.cz (www.eurosolar.cz)

Hrady na Malši, o. s. (www.hradynamalsi.cz)

Institut pro památky a kulturu o. p. s. (www.institut.eu)

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 (www.joga.cz/strilky)

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

Mgr. Zdeněk Sedláček (Ateliér Prčice)

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)

Sdružení stezka Češov-Vysoké Veselí, o. s.

(http://stezka-cesov-veseli.unas.cz)

Společnost přátel přírody (www.cmelak.cz)

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

ZO ČSOP Čtyrlístek (www.eko4listek.cz)

Židovská obec Brno (www.zob.cz)

Partneři krátkodobých dobrovolnických projektů INEX-SDA v ČR:
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děti	angličtinu	na	projektu	
Škola hrou v obci Skalice 
nad	 Svitavou,	 připravova-
li	volnočasové	aktivity	pro	
romské	děti	z	Matiční	ulice	
v	Ústí	nad	Labem.	
n Mosty	k	přírodě	(ekolo-
gie,	ochrana	životního	pro-
středí)
Přes	 60	 dobrovolníků	
pomáhalo na 7 projek-
tech	 zaměřených	 přede-
vším	 na	 ochranu	 život-
ního	 prostředí.	 Sázeli	
stromky v Novém pralese 
v Jizerských Horách, kosili 
louky	a	čistili	les	v	Českém	
lese.	 Dále	 odstraňovali	
invazní	 rostliny	 v	 Českém	
Krasu a na Pálavských 
vrších	 sekali	 podmáče-

né	louky	a	následně	sušili	seno.	Dále	instalovali	cedule	naučné	stezky	
ve	Vysokém	Veselí,	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.

Koordinátor	programu:	Petr	Beneš	
Program	„Dobrovolníci	pro	obce	a	organizace“	je	akreditován	dle	zákona	
č.	198/2002	Sb.,	o	dobrovolnické	službě	a	v	roce	2008	byl	finančně	podpo-
řen	Ministerstvem	vnitra	České	republiky.

„O	 různé	 společné	 vtípky	 a	 legrácky	 nebyla	 nouze.	Mezi	 některý-
mi	dobrovolníky	se	dokonce	vyvinuly	 i	hlubší	než	 jen	přátelské	vzta-
hy.	Kolektiv	stmelovaly	již	od	začátku	společenské	poznávací	hry	a	růz-
ná	 úroveň	 angličtiny	 také	 vůbec	 nebránila	 ve	 společné	 komunikaci.	
Velmi	nás	potěšilo	zejména	bezproblémové	zařazení	Japoneček	do	sku-
piny.	Jejich	angličtina	byla	velmi	jednoduchá,	a	i	přesto	jsme	si	výborně	
rozuměli.	Všichni	účastníci	také	projevovali	zájem	o	poznávání	jiných	
kultur.“

Pavla	Marešová	a	Lucie	Koliševová	–	vedoucí	workcampu	Cimburk

„Hlavní	náplní	projektu	byla	revitalizace	stávajících	jezírek	pro	oboj-
živelníky	(jejich	rozmnožování	a	zimování).	V	praxi	to	obnášelo	prose-
kání	vegetace	v	bezprostřední	blízkosti	 tůněk	a	následné	prohloube-
ní	a	případně	zvětšení	jezírka.	Pracovali	jsme	převážně	v	bahně	a	blá-
tě	a	vyhazovali	jsme	ven	bláto	a	další	nečistoty	jako	větve	a	podobně.	
Práce	byla	podle	mého	názoru	velmi	fyzicky	náročná.“

Saša	Mateásková	–	vedoucí	workcampu	Prachov

„Naše	role	vedoucích	nebyla	příliš	autoritativní,	protože	dobrovolní-
ci	byli	velmi	překvapení,	že	jsme	tak	mladé.	A	tak	celý	workcamp	pro-
bíhal	demokraticky.	Pravda	je,	že	někdy	naše	slova	nebrali	moc	vážně,	
ale	žádné	velké	problémy	jsme	neměly.	Pracovalo	se	nám	s	nimi	velmi	
dobře,	všichni	byli	velice	ochotní	a	bezprostřední.	Za	celý	workcamp	
jsme	probrali	spoustu	věcí	a	vlastně	kdykoliv	jsme	kamkoliv	šli,	pořád	
jsme	si	jen	povídali,	všichni	dohromady.“

Petra	Amcová	a	Ria	Hörnerová	–	vedoucí	workcampu	Tvarožná	Lhota	II

Nejvíce dobrovolníků přijelo 
v roce 2008 z těchto zemí:

Pořadí Země
Počet 

přijatých 
dobrovolníků

1 Korea 46

2 Španělsko 36

3 Turecko 34

4 Rusko 28

5 Ukrajina 17

6 Japonsko 15

7 Srbsko 15

8 Polsko 15

9 Belgie 13

10 Itálie 9
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Rozvojové 
vzdělávání

INEX	–	SDA	se	rozvojovému	vzdělávání	systematicky	věnuje	od	roku	2002.	
Globální	rozvojové	vzdělávání	se	zaměřuje	na	pochopení	souvislostí	mezi	vlastním	životem	a	

životem	lidí	na	celém	světě,	zejména	v	chudších	částech	planety.	Cílem	je	porozumění	ekonomic-
kým,	sociálním,	politickým,	environmentálním	a	kulturním	procesům,	které	zasahují	do	našich	
životů	a	přijetí	spoluzodpovědnosti.	Tento	přístup	rozvíjí	dovednosti	a	podporuje	hodnoty	a	posto-
je,	které	lidem	umožňují	aktivně	se	podílet	na	řešení	lokálních	a	globálních	problémů.
Dobrovolníci	se	po	návratu	z	rozvojových	zemí	dělí	o	své	zážitky	a	informují	veřejnost	o	proble-

matice	rozvojových	zemí	a	globálních	souvislostech.
Mezi	naše	hlavní	aktivity	v	oblasti	rozvojového	vzdělávání	patří	program	GLEN	a	projekt	Fotbal	

pro	rozvoj.	
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Program GLEN – Global Education 
Network of Young Europeans

Program globálního rozvojové-
ho	vzdělávání	GLEN	přispívá	 k	posi-
lování	 povědomí	 evropské	 veřejnos-
ti	 o	 problémech	 rozvojových	 zemí.	
Je	 založen	 na	 spolupráci	 jedenác-
ti evropských neziskových organiza-
cí	 převážně	 z	 nových	 členských	 stá-
tů	 Evropské	 unie	 (Česká	 republika,	

Slovensko,	 Polsko,	 Maďarsko,	 Litva,	 Lotyšsko,	 Estonsko,	 Slovinsko,	
Malta,	Německo	a	Francie).	
V	 roce	 2008	 se	 programu	 GLEN	 zúčastnilo	 6	 mladých	 česko-

německých	dvojic,	které	pracovaly	3	měsíce	u	neziskových	organizací	
v	Mongolsku,	Vietnamu,	Keni,	Nigérii	a	Zambii.	
Stěžejní	náplní	projektu	v	ČR	je	osvětová	činnost,	v	rámci	které	pro-

běhlo	během	roku	2008	více	než	35	besed,	přednášek,	diskuzí	a	work-
shopů.	Nechyběla	ani	publikační	a	mediální	činnost,	účastníci	napsa-
li	na	základě	svých	zážitků	a	zkušeností	z	projektů	několik	zajímavých	
článků	a	uspořádali	následující	akce:
n „Cesta	životem,	cesta	světem“	–	putovní	výstava	dokumentárních	
fotografií	dobrovolníků	programu	GLEN	z	let	2006	a	2007	v	Zambii,	
Keni,	Etiopii,	Mozambiku,	Mongolsku,	Jemenu,	Indii	a	ve	Vietnamu.	
V	roce	2008	jsme	výstavu	prezentovali	v	Eurocentru	v	Praze,	v	café	
baru	Hogo	Fogo	v	Lysé	nad	Labem,	na	Masarykově	univerzitě	v	Brně	
(FSS),	v	Informačním	centru	OSN	v	Praze,	v	rámci	Letní	školy	roz-
vojové	 pomoci	 a	 spolupráce	 v	Olomouci,	 na	 Střední	 odborné	 ško-
le	 grafické	 v	 Jihlavě,	 v	 Domě	 Valdštejnů	 v	 Brtnici	 na	 Vysočině,	
v	Domě	dětí	a	mládeže	Vila	Doris	v	Šumperku	a	v	Městské	knihov-
ně	v	Olomouci.
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n „Behind	Safari“	–	putovní	výstava	dokumentárních	fotografií	účast-
níka	programu	GLEN	2008	v	Keni	Lukáše	Houdka,	premiéra	v	prosto-
rách	Gymnázia	ve	Stříbře
n Výstava	fotografií	ze	Zambie	účastnice	programu	GLEN	z	roku	2006	
Magdalény	Herové	v	Růžové	čajovně	v	Praze.

n „Walk-In-Clusive“	–	netradiční	plánovací	seminář	s	besedami	inspi-
rovaný	 tématem	 sociálního	 vyloučení	 a	 migrace	 v	 rámci	 projektu	
„European	Global	Education	Days“.	Seminář	spočíval	v	několikadenní	
pěší	túře	z	Ústí	nad	Labem	do	Drážďan	a	v	organizaci	besed	s	romský-
mi	dětmi,	migranty	a	širokou	veřejností	v	Ústí	a	v	Drážďanech.	Proběhl	
ve	spolupráci	českých	dobrovolníků	s	jejich	protějšky	z	Německa.	

Koordinátorka	programu:	Lucie	Bilderová	(01-06/2008),	Jana	Jeništová	
Program	finančně	podpořili:	Ministerstvo	zahraničních	věcí	ČR	v	rámci	
Programu	zahraniční	rozvojové	spolupráce	ČR,	Spolkové	ministerstvo	pro	
hospodářskou	 spolupráci	 a	 rozvoj	 Spolkové	 republiky	 Německo	 (BMZ),	
Česko-německý	fond	budoucnosti

„Velmi	 dojemná	 chvíle	 nastala,	 když	 paní	Obamová	 vyhledala	 jednu	
z	nejlepších	fotografek	z	naší	skupiny,	Irene	Esongovou,	procházela	se	s	ní	
kolem	jejích	fotografií	a	říkala	jí,	že	je	velmi	šikovná	a	že	ji	bude	určitě	brzy	
kontaktovat.	Pro	Irene	to	byl	nejlepší	den	v	jejím	životě	–	paní	Obamová	je	
keňský	národní	symbol,	setkání	s	ní	znamená	pro	Keňany	mnoho.“

Lukáš	Houdek,	projekt	„Media	and	PR 
for	a	Youth	Sports	Association“,	Keňa	2008

„Projekt	byl	pro	mě	první	velkou	zkušeností	s	životem	v	rozvojové	
zemi.	Díky	pobytu	v	Mongolsku	jsem	mohl	vidět,	jak	se	spolupracu-
je	s	organizací,	jejíž	pracovníci	mají	odlišné	vnímání	světa	a	odlišnou	
mentalitu.	Stáž	mi	pomohla	 také	nastínit	příčiny	neúspěchů	někte-
rých	rozvojových	projektů	a	dobrovolné	práce.“

Martin Crha,

projekt	„Sustainable	Tourism	Development“,	Mongolsko	2008

„Připravuji	seminář	pro	žáky	základních	škol,	kde	bych	jim	chtěl	pre-
zentovat	opravdovou	subsaharskou	Afriku	bez	předsudků.	Myslím	si,	
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že	každý,	 kdo	měl	možnost	navšívit	 a	poznat	 tuto	 část	 světa	 zblízka	
a	hlouběji,	by	měl	pak	sdílet	své	poznatky.	Afrika	si	to	zaslouží.“

Petr	Čáp,	projekt	„Democracy Education 
for	Secondary	Schools“,	Zambie	2008

„Jsem	ráda,	že	GLEN	a	fotbal	mi	umožnily	navštívit	Nigérii	a	poznávat	
ji	i	její	obyvatele.	Spolužití	a	každodenní	komunikace	s	nimi	byly	obou-
stranně	obohacující.	Někdy	jsem	byla	překvapena	jejich	postoji	a	názo-
ry	a	někdy	jsem	zase	naopak	já	překvapovala	je,	když	jsem	jim	vyprávěla	
o	životě	v	Evropě	jako	o	jiném	životě,	než	jaký	si	ho	oni	představují.“

Jana	Ikere,	projekt	„Football	as	a	Chance“,	Nigérie	2008	

„V	zásadě	mohu	říci,	že	jsem	neustále	musela	nalézat	řešení	problé-
mů	a	přijímat	různé	výzvy,	které	pocházely	z	místního	odlišného	vní-
mání	věcí.	V	okamžiku,	kdy	jsem	poznala	a	přijala	vietnamský	způsob	
myšlení,	všechno	šlo	lépe.“

Petra	Vymětalíková,	projekt	„Fundraising 
and	Project	Management“,	Vietnam	2008

Projekt Fotbal pro rozvoj

Fotbal pro rozvoj je sportov-
ně-vzdělávací	 interkulturní	 pro-
jekt	 využívající	 popularity	 fotbalu	
jako	 prostředku	 k	 osvětě	 veřejnos-
ti	 o	 problematice	 chudoby	 a	 živo-
ta	v	afrických	slumech.	V	jeho	rám-
ci	 přijelo	 v	 červnu	 2008	 do	 Česka	

sedm	 chlapců,	 dvě	 dívky	 a	 jeden	 vedoucí	 z	 nairobské	 organizace	
MYSA.	V	Praze,	v	Olomouci,	na	Bruntálsku	a	v	Mostě	odehráli	cel-

kem	 sedm	 fotbalových	 turnajů,	 kterých	 se	 zúčastnilo	 celkem	 36	
týmů	a	cca	1400	diváků.	
Turnaje	doprovázel	rozvojově-vzdělávací	program:	osvětové	semi-

náře	na	 středních	 školách	 tematicky	 zaměřené	na	globální	 vzdělá-
vání,	 interkulturní	 a	 rozvojovou	problematiku	 (korupce,	HIV/AIDS,	
dětská	 práce	 aj.),	 filmové	 projekce	 spojené	 s	 debatami	 a	 kulturní	
akce	pro	veřejnost,	které	navštívilo	dohromady	přibližně	2000	divá-
ků.	Jednou	z	největších	akcí	bylo	 interkulturní	odpoledne	na	hlav-
ním	náměstí	v	Olomouci	a	dále	Pražský	den	pro	Afriku,	v	rámci	kte-
rého	 proběhl	 sportovní	 turnaj	 za	 účasti	 hlavních	 partnerů	 projek-
tu,	následovaný	večerní	hudební	beneficí.	Koncert	zaštítila	Nadace	
Divoké	husy	a	jeho	výtěžek	byl	věnován	na	podporu	keňské	organi-
zace	MYSA.

Aktivity projektu Fotbal pro rozvoj se neomezují pouze na dobu 
návštěvy	keňských	hráčů,	ale	konají	se	v	průběhu	celého	roku.	Tým	
Fotbal	 pro	 rozvoj,	 složený	 ze	 studentů	 partnerských	 škol	 projek-
tu,	se	v	květnu	zúčastnil	evropského	fotbalově-rozvojového	„šampi-
onátu“	 v	 Bosně	 a	Hercegovině	 a	 v	 září	 projektu	 Euroschools	 2008	
ve	 Švýcarsku,	 jedné	 z	 doprovodných	 akcí	 fotbalového	 EURO	 2008.	
Celkem	 se	 do	 projektu	 zapojilo	 12	 středních	 škol	 ze	 3	 regionů	 –	
dohromady	 přibližně	 800	 středoškoláků,	 včetně	 20	 středoškolských	
koordinátorů.	
S	mediálními	výstupy	kampaně	výrazně	pomohla	 reklamní	agen-

tura	Euro	RSCG	s	využitím	osobností	dlouhodobě	podporujících	pro-
jekt	 –	 fotbalisty	Tomáše	Ujfalušiho	 (videoklip)	 a	hudebníka	Xaviera	
Baumaxy	 (radioklip).	 Filmový	 dokument	 o	 projektu	 z	 roku	 2007	 –	
Fotbal	pro	rozvoj	–	byl	v	únoru	zařazen	na	festival	Jeden	svět	a	v	břez-
nu	opakovaně	vysílán	v	České	televizi.

Koordinátoři	projektu:	Robin	Ujfaluši,	Eva	Málková	a	Vendula	Švecová
Projekt	finančně	podpořilo	Ministerstvo	zahraničních	věcí	ČR.
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Vzkazy členů keňského fotbalového týmu organizace MYSA:

„Jmenuji	se	Maureen	Anyangová	a	je	mi	18	let.	Jsem	ze	čtyřčlen-
né	rodiny,	ale	moje	rodiče	ani	bratr	už	nežijí.	Jsem	rodilá	Keňanka,	žiju	
v	Nairobi	na	usedlosti	Mathare.
Můj	měsíční	 pobyt	 v	 České	 republice	 byl	 zajímavý,	 pořád	 jsem	 si	

říkala,	že	se	sem	jednoho	dne	vrátím	studovat	nebo	pracovat,	abych	tu	
mohla	žít	delší	dobu.	Líbilo	se	mi,	jak	se	o	nás	české	rodiny	staraly,	pro-
kázaly	ochotu	ke	spolupráci	a	cítili	jsme	se	u	nich	jako	doma.	Také	se	mi	
líbily	semináře,	které	jsme	navštívili	na	různých	školách.
Až	se	vrátím	do	Nairobi,	chci	tvrdě	pracovat	na	svém	studiu	a	fotba-

le,	abych	se	v	budoucnu	zlepšovala.
Vzkaz,	který	bych	ráda	vyřídla	lidem	v	Čechách,	je,	aby	pokračovali	

v	tom,	co	dělají	pro	Keňany,	a	moc	děkuji	za	vřelost,	kterou	nám	proká-
zali.	Nemůžeme	jim	to	oplatit,	ale	Bůh	ano.“

„Jsem	Georgie	Mwangi,	 je	mi	31	let	a	jsem	čtvrtý	potomek	v	naší	
velké,	šťastné	jedenáctičlenné	rodině.	Od	roku	2002	pracuji	pro	Mysa	
Sports	and	Leadership	Academy.	Pobyt	v	ČR	byl	pro	mě	novým	zážit-
kem,	protože	to	byla	má	první	návštěva.	Dozvěděl	jsem	se	toho	hod-
ně	o	evropské	historii	a	kultuře.	Nelíbilo	se	mi	ale,	že	většina	českých	
mladistvých	je	sebestředná,	myslí	hlavně	na	sebe.	Někdy	bych	se	chtěl	
znovu	podívat	do	Prahy,	je	to	moc	hezké	město.
Až	se	vrátím	do	Nairobi,	vezmu	si	alespoň	dva	dny	volno	a	pak	budu	

pokračovat	v	práci	pro	MYSA,	doufám,	že	ještě	několik	dalších	let.
Čechům	 bych	 rád	 poděkoval	 a	 vzkázal	 jim,	 aby	 se	 přijeli	 podívat	

do	Keni.	Je	to	krásná	země	se	spoustou	turistických	atrakcí,	jako	jsou	
národní	parky,	hory,	mořské	pláže	a	mnoho	dalšího.“
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Upravené	 prosto-
ry bývalé venkovské 
školy	 v	 Kosteleckých	
Horkách	u	Chocně	vyu-
žívá	 INEX-SDA	zejmé-
na	ke	školení	dobrovol-
níků	a	k	pořádání	růz-
ných dobrovolnických 
setkání.	 Sídlí	 zde	 také	
kancelář	 pro	 přijímá-
ní	 zahraničních	 dob-
rovolníků	 na	 projekty	
v	 ČR.	 Centrum	 záro-
veň	slouží	jako	ubytov-
na,	prostory	pronajímáme	jednotlivcům	na	víkendové	pobyty	nebo	školám,	neziskovým	organi-
zacím	a	dalším	subjektům	k	pořádání	školení	a	jiných	akcí.	Zájemci	o	pronájem	se	mohou	e-mai-
lem	obracet	na	skola@inexsda.cz.	Koncem	roku	2008	přešlo	centrum	pod	správu	pobočky	INEX-
SDA	Kostelecké	Horky.

V roce 2008 proběhly ve školicím centru například tyto akce:
n 2	školení	pro	vedoucí	mezinárodních	dobrovolnických	projektů	v	ČR
n „Přípravný	víkend“	–	školení	pro	dobrovolníky	vysílané	do	zemí	tzv.	Regionu	2
n projekt	Fotbal	pro	rozvoj	–	celkem	4	akce:	přípravné	setkání,	přípravný	seminář, 
	 závěrečné	zhodnocení	s	keňským	týmem,	závěrečné	zhodnocení	se	zástupci	škol
n výběrové	řízení	a	druhý	přípravný	seminář	GLEN
n 2	dvoutýdenní	mezinárodní	dobrovolnické	projekty	pro	účastníky	ze	zahraničí
n generální	shromáždění	INEX-SDA
n setkání	vedoucích	mezinárodních	dobrovolnických	projektů	v	ČR
n setkání	účastníků	mezinárodních	dobrovolnických	projektů	v	zahraničí

Správce	Venkovského	školicího	centra	INEX-SDA:	Luboš	Kunart	

Venkovské 
školicí 

centrum 
INEX-SDA
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Spolupráce 
na národní 

a mezinárodní 
úrovni

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.

Členství v celorepublikových organizacích a sítích:

n Česká	rada	dětí	a	mládeže	(ČRDM)	 (www.crdm.cz)
n České	fórum	pro	rozvojovou	spolupráci	(FoRS)	 (www.fors.cz)
n Česko	proti	chudobě	 (www.ceskoprotichudobe.cz)
n Spolek	pro	obnovu	venkova	 (www.spov.org)

INEX-SDA je členem/partnerem těchto mezinárodních sítí:

n Co-ordinating Committee for International 
	 Voluntary	Service	(CCIVS)	 (www.unesco.org/ccivs)
n GLEN	–	Global	Education	Network	of	Young	Europeans	 (www.glen-europe.org)
n Alliance	of	European	Voluntary	Service	Organisations	 (www.alliance-network.eu)
n Service	Civil	International	(SCI)	 (www.sciint.org)
n Youth	Action	for	Peace	(YAP)	 (www.yap.org)

Hlavní zahraniční partneři INEX-SDA:

n ASA	Programm	der	InWEnt	gGmbH	(Německo)
	 (+	dalších	10	evropských	organizací 
	 zapojených	do	programu	GLEN)	 (www.asa-programm.de)
n Mathare	Youth	Sport	Association	(MYSA/Keňa) 
	 (+	5	dalších	organizací	ze	Zambie,	Nigérie,	Mongolska	a	Vietnamu 
	 spolupracujících	na	programu	GLEN)	 (www.mysakenya.org)
n Centro	de	Memoria	Jindrich	Trachta	(Batyapora,	Brazílie)	 (http://www.cmjt.org/)
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Účast 
na akcích 

v ČR 
a zahraničí

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 2008:

n pravidelná	účast	na	koordinačních	schůzkách	ke	kampani	Česko	proti	chudobě	–	1	zaměstnanec
n celoroční	putovní	výstava	„Cesta	životem,	cesta	světem“	–	1	zaměstnanec,	1	dobrovolník
n 03/08	–	školení	o	dobrovolnictví	v	rámci	projektu	„Projekt	není	problém“	(Adra)	–	2	školitelé
n 05/08	–	Veletrh	neziskových	organizací	–	prezentace	organizace	a	vedení	workshopu 
	 Fotbal	pro	rozvoj,	účast	2	zaměstnanců	a	1	dobrovolnice,	
n 09-12/08	–	Lekce	z	reklamy	a	public	relations,	Public 
	 Group	–	kurz	absolvoval	1	zaměstnanec

Účast na mezinárodních akcích 
a prezentace INEX-SDA v zahraničí v roce 2008:

n pravidelná	účast	na	schůzkách	řídícího	výboru	programu	GLEN	–	1	zaměstnanec
n 03/08	–	„Alliance	Technical	Meeting“	–	mezinárodní	setkání 
	 partnerských	dobrovolnických	organizací	(Francie,	Sète)	–	3	zaměstnanci
n 04/08	–	„RENew“	–	ponávratový	seminář	GLEN	k	metodice	v	rozvojovém 
	 vzdělávání	(Slovinsko,	Ankaram)	–	1	zaměstnanec	a	6	dobrovolníků
n 08/08	–	„„Volunteering	for	a	vision“ 
	 –	školení	CCIVS	(Arménie,	Jerevan)	–	1	školitelka	a	2	účastnice
n 09/08	–	„Volunteering	today	for	tomorrow:	Ideas	and	methods	to	promote 
	 sustainable	lifestyles	through	voluntary	service“	–	školení	CCIVS	(Francie,	Paříž)	–	1	školitelka
n 10/08	–	„Backpacking	European	Cultures“	(Itálie,	Řím)	–	5	dobrovolníků
n 11/08	–	„Alliance	General	Assembly“	(Ukrajina,	Lvov)	–	1	zaměstnanec
n 12/08	–	„SCI	North-South	Meeting“	(Belgie,	Namur)	–	1	zaměstnanec
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Finanční 
zpráva 

The Financial 
Report

Tato	 finanční	 zpráva	 se	
týká centrální organizace 
INEX	 –	 Sdružení	 dobrovol-
ných	aktivit.	Pobočky	sdruže-
ní	 –	Brno,	Kostelecké	Horky	
a	Bílé	Karpaty	–	jsou	ekono-
mickými subjekty s vlastním 
hospodařením.	Sdružení	hos-
podařilo	v	 roce	2008	se	zis-
kem	380	tis.	Kč.	Dle	usnese-
ní	Generálního	 shromáždění	
ze	dne	19.	6.	2009	bude	hos-
podářský	 výsledek	 převeden	
do	rezervního	fondu.

This	 financial	 report	 con-
cerns the central organisa-
tion	 of	 INEX	 –	 Association	
for	Voluntary	Activities.	The	
branches of the association 
are independent bodies with 
their own financial mana-
gement.	 The	 management	
of	the	year	2008	resulted	in	
profit	of	380	thousand	CZK.	
According to the resoluti-
on of the General Assembly 
from	June	19	2009,	the	pro-
fit will be transmitted to 
surplus fund of the associ-
ation.
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Ostatní výnosy / 
Other Income 

11 %
Účastnické 
poplatky / 

Participants fees 
27 %

Tržby z prodeje služeb / 
Revenue from own 

activities 
9,5 %

Provozní dotace / 
Government and EU 

funding 
53 %

Dary a příspěvky / 
Gifts 
5 %

Ostatní služby / 
Other services 

11 % Poskytnuté 
příspěvky 
/ Gifts and 

contributions 
2 %

Náklady 
na dobrovolníky / 

Volunteer expenses 
34 %

Spotřeba 
materiálu a zboží / 
Materials, goods 

4 %

Provozní náklady / 
Utilities and office 

expenses 
17 %

Mzdy zaměstnanců 
(HPP, DPP) / 

Employee wages 
23 %

Smlouvy o dílo / 
Contracts 

9 %
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Rozdělení výnosů dle zdrojů / Income by source v/in CZK v/in %

Provozní dotace / Government and EU funding 3 261 006 53 %

Státní dotace – MZV – Glen 1 485 600 24 %

Státní dotace – MZV – Fotbal pro rozvoj 800 000 13 %

Evropské dotace – ČNA – Evropská dobrovolná služba 471 406 8 %

Státní dotace – MV – Vysílání dobrovolníků do zahraničí 304 000 5 %

Státní dotace – MV – Vysílání dobrovolníků do ČR 200 000 3 %

Účastnické (a registrační) poplatky / Participants fees 1 677 206 27 %

Ostatní výnosy / Other income 708 989 11 %

Ostatní výnosy – dobrovol. EVS, podíl na pronájmu školy, úroky, kursové zisky / 
Share in expenses of training centre, EVS preparation, interest, exchange rate profit, etc.

503 253 8 %

Přefakturace nákladů na dobrovolníky (EVS, školení GLEN) / 
Share in from partner organisations on volunt. expenses

210 677 3 %

Dary a příspěvky / Gifts 286 967 5 %

Dary (+ příspěvky partnerů na workcampy) / Gifts 281 167  5 %

Členské příspěvky / Members fees 5 800 0 %

Tržby z prodeje služeb (pronájem ubytovacích a školicích prostor, školení na zakázku) / 
Revenue from own activities

274 655 4 %

Celkem /Total  6 213 764 100 %

26



Výroční zpráva 2008

Výsledky hospodaření / Financial management results 2008 

Náklady / Expenditure 6 213 764

Výnosy / Income 5 828 906

Hospodářský výsledek – zisk / Bottom line – profit 384 857

Rozdělení nákladů dle druhu / Expenditure by source v/in CZK v/in %

Náklady na dobrovolníky (cestovné, jízdné, strava, vstupné, kapesné, pojištění, 
očkování, víza) / Volunteer expenses incl. flights, accomodation, visa

1 960 218 34 %

Spotřeba materiálu a zboží (kanc. a provozní materiál, drobný maj.) / Materials, goods 207 868 4 %

Provozní náklady (nájem, el. en, vodné, stočné, plyn, telefony, internet, poštovné, bank. 
popl., cestovné, opravy a údrž., ...) / Utilities and office expenses, taxes and fees

995 036 17 %

Mzdy (HPP, DPP) a povinné odvody zaměstnanců / Employee wages 1 347 315 23 %

Benefity pro zaměstnance – stravenky SODEXHO (+ provize) / Benefits for employees 25 428 0 %

Smlouvy o dílo (lektoři, koordinátoři) / Contracts – lecturers, trainers, co-ordinators 503 542 9 %

Ostatní služby (tisk, grafické práce, kopírování, propagace, 
odborné a ekonom. porad., účetnictví) / Other services

669 611 11 %

Poskytnuté příspěvky (čl. přísp. jiným org. + přísp. pobočkám) / Gifts and contributions 119 889 2 %

Celkem /Total 5 828 906 100 %
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2008 
(uvedeny pouze řádky s nenulovou hodnotou) (v celých tis. Kč)

AKTIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 64 57
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 87 87
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -23 -30
B. Krátkodobý majetek celkem 1 414 1 767
I. Zásoby celkem 112 237
II. Pohledávky celkem 842 967
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 441 527
IV. Jiná aktiva celkem 19 36

Aktiva celkem 1 478 1 824

PASIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 331 717
I. Jmění celkem 77 78
II. Výsledek hospodaření celkem 254 639
B. Cizí zdroje celkem 1 147 1 107
I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem 178
III. Krátkodobé závazky celkem 1 040 929
IV. Jiná pasiva celkem 107

Pasiva celkem 1 478 1 824
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Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2008 
(uvedeny pouze řádky s nenulovou hodnotou) (v celých tis. Kč)

ZISKy A ZTRáTy Činnosti
Hlavní Hospodářská Celkem

A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem 602 602
II. Služby celkem 2 360 2 360
III. Osobní náklady celkem 1 348 1 348
IV. Daně a poplatky celkem
V. Ostatní náklady celkem 182 182
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7 7
VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1 330 1 330
VIII. Daň z příjmů celkem

Náklady celkem 5 829 5 829
B. Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 2 163 2 163
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
III. Aktivace celkem
IV. Ostatní výnosy celkem 503 503
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
VI. Přijaté příspěvky celkem 287 287
VII. Provozní dotace celkem 3 261 3 261

Výnosy celkem 6 214 6 214
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 385 385
D. Výsledek hospodaření po zdanění 385 385
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Rada sdružení od 28. 8. 2008:

Iva	Marková	–	předsedkyně
Zuzana	Pártlová	–	místopředsedkyně
Veronika	Endrštová	–	hospodářka
Vít	Hrdoušek	
Petr	Kulíšek	

Kontrolní výbor od 28. 8. 2008:

Štěpán	Bilčík
Hana Faltová
Jakub Novák

Rada sdružení do 28. 8. 2008:

Petr	Kulíšek	–	předseda
Klára	Dvořáková	–	místopředsedkyně 
Jiří	Peška	–	hospodář
Martina Jirasová 
Barbora Ocásková 

Kontrolní výbor do 28. 8. 2008:

Hana Faltová
Ondřej	Kábela
Jakub Novák

Členové:

Adamcová	Jana,	Bačíková	Kateřina,	Bilčík	

Štěpán,	Daněčková	Michala,	Duna	Pavel,	
Dušánek	David,	Endrštová	Veronika,	Faltová	
Hana,	Farkašová	Libuše,	Hrdoušek	Vít,	
Hrdoušková	Magdalena,	Jaroš	Jan,	Jirasová	
Martina, Kánská Martina, Klenovská Hana, 
Kulíšek	Petr,	Kunart	Luboš,	Kundrát	Jaroslav,	
Marková Iva, Novák Jakub, Ocásková Bára, 
Pártlová	Zuzana,	Peška	Jiří,	Polášek	Josef,	
Porupka	Tomáš,	Rejlová	Lenka,	Sakař	Petr	

Příznivci: 

Filip	Beneš,	Josef	Břečka, 
Lukáš	Policar,	Adéla	Zichová

Pracovníci centrály INEX-SDA 

Ředitelka: 
Martina	Jirasová	–	finanční	a	personální	řízení	
Koordinátoři projektů: 
Vysílání dobrovolníků do zahraničí: 
hlavní koordinátorka	– 
Jana	Koňasová,	Adéla	Zichová	(do	03/08)
koordinátorka	vysílání	do	Regionu	1	– 
Iva Marková 
koordinátorka	vysílání	do	Regionu	2	– 
Jitka	Evanová	(do	05/08),	Romana	Duchoslavová	
koordinátorka	vysílání	dobrovolníků	na	dlouho-
dobé	a	střednědobé	projekty	v	zahraničí	včetně	
Evropské	dobrovolné	služby	– 
Radka	Peterová	

Organizační 
struktura 
sdružení
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Vysílání dobrovolníků do ČR:
hlavní koordinátor	–	Petr	Beneš	
Program GLEN:
hlavní koordinátorka – 
Lucie	Bilderová	(do	06/2008),	Jana	Jeništová	
Projekt Fotbal pro Rozvoj:
hlavní	koordinátor	–	Robin	Ujfaluši	
Koordinátorka školení: 
Zuzana Pártlová

Dobrovolnice Evropské dobrovolné služby: 
Christina	Plank	(do	01/2008),	Ruzanna	Sargsyan	(od	08/2008)
Administrativní podpora: 
Jaroslava	Riley	(do	09/2008),	Iva	Marková	
Fundraising a PR: 
Robin	Ujfaluši	
Správce Venkovského školicího  
centra v Kosteleckých Horkách: 
Luboš	Kunart	(do	11/2008),	Miroslav	Kopecký	
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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,	postupně	získa-
la	status	poboček	se	sdílenou	právní	subjektivitou	a	samostatným	hospodařením.	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.	Stěžejními	programy	pobočky	jsou	kolektivní	program	Cipísek	a	pro-
jekt	S	chutí	do	toho.	V	roce	2008	v	pobočce	působilo	34	vyškolených	dobrovolníků,	z	nich	10	pra-
covalo	 se	 skupinou	26	dětí	v	programu	Cipísek,	16	dobrovolníků	 se	věnovalo	programu	Pět	P,	
do	něhož	bylo	zařazeno	16	dětí,	jedna	dobrovolnice	pomáhala	při	realizaci	programu	Veselá	škola	
a	7	dobrovolníků	se	podílelo	na	projektu	S	chutí	do	toho.	Do	činností	byli	zapojeni	také	praktikan-
ti	z	brněnských,	především	vysokých,	škol.	

Pět P

Program	je	určen	dětem	ve	věku	6-15	let,	jejichž	životní	dráha	byla	narušena	nějakým	sociál-
ním,	psychosociálním	či	zdravotním	problémem.	Vyškolený	dobrovolník	se	schází	s	dítětem	kaž-
dý	týden	na	2-3	hodiny	po	dobu	nejméně	jednoho	roku	a	nabízí	mu	přátelství,	podporu,	prevenci,	
péči	a	pomoc	(pět	P).	Dítě	se	tak	může	naučit,	jak	navázat	a	udržet	si	sociální	vztah	s	jinou	osobou.	
Cílem	je	posílit	sebevědomí	těchto	dětí	a	podpořit	růst	jejich	osobnostních	kvalit.	Program	je	rea-
lizován	pod	záštitou	Hestia-NDC	a	Asociace	Pět	P	v	ČR.	Odborný	dohled	nad	programem	vykoná-
vá	supervizor	z	Krizového	centra	při	Středisku	sociální	pomoci	dětem.
V	roce	2008	projekt	provázely	obtíže,	kdy	vzhledem	k	registraci	projektu	jako	sociální	služby	

narostla	administrativa	a	byrokratické	požadavky	tak,	že	počet	hodin,	které	zaměstnanci	strá-
vili	administrativou,	převyšoval	počet	hodin,	které	mohli	věnovat	svým	klientům.	Sdružení	se	
tak	rozhodlo	zrušit	registraci	a	připravit	program	na	to,	že	nebude	financován	státními	pro-
středky.	Výše	dotací	 v	poměru	 s	požadavky	 zákona	byla	pro	 tento	projekt	kontraproduktivní	
a	likvidující.

Představení 
poboček 

INEX-SDA
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Cipísek

Projekt	Cipísek	navazuje	na	program	Pět	P	a	umožňuje	dítěti	začlenit	
se	mezi	stejně	staré	děti,	zažít	s	nimi	netradiční	věci	a	naučit	se	fun-
govat	v	kolektivu.	
V	roce	2008	uspořádal	INEX-SDA	Brno	pro	děti	z	programu	Cipísek	čtr-

náctidenní	letní	tábor	ve	Vojtěchově,	jarní	víkendový	pobyt	v	Pusté	Rybné	
u	Poličky,	horolezecký	výlet	a	podzimní	výlet	ve	Ždánicích.	Proběhlo	něko-
lik	 půldenních	výletů	na	 zámky,	 do	přírody,	 do	 lanového	 centra	 apod.,	
menší	akce	typu	mikulášské	besídky	a	také	řada	společných	odpolední.

Veselá škola

Oblíbený	volnočasový	kroužek	pro	děti,	které	se	hůře	zařazují	do	kolek-
tivu	vrstevníků	(děti	přistěhovalců,	nové	děti	na	školách,	hyperaktivní	
děti	apod.).	Již	dlouhodobě	probíhá	v	prostorách	ZŠ	Masarova	v	Brně.	

S chutí do toho

Projekt	 tvoří	 několik	 malých	 klubů,	 kde	 děti	 společně	 realizu-
jí	různé	aktivity.	V	roce	2008	byl	největší	zájem	o	klub	malé	kopa-
né.	Sdružení	provozuje	superligový,	juniorský	a	dětský;	všechny	klu-
by	v	roce	2008	úspěšně	reprezentovaly	sdružení	na	turnajích	a	sou-
těžích.	 Superligový	 oddíl	 překvapil	 6.	místem	 v	 brněnské	 superli-
ze malé kopané a postupem do osmifinálové skupiny na Mistrovství 
republiky	v	Pardubicích.	Juniorský	oddíl	je	na	2.	místě	Bambini	ligy	
malé	 kopané,	 získal	 stříbro	 na	 Modrém	 poháru	 ve	 své	 kategorii.	
Dětský	oddíl	vyhrál	 turnaj	ve	vodním	fotbale	na	Náměstí	Svobody.	
Klub	umělecko-výtvarný	 krášlí	 klubovnu	kresbami,	 realizuje	 různé	
výstavy	a	vystoupení.	
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Informační a poradenské centrum, kontaktní místo 
pro vysílání dobrovolníků do zahraničí

Centrum	 pomáhá	 dobrovolníkům,	 pro	 něž	 se	 nenašly	 vhodné	 pro-
gramy,	s	hledáním	jiné	možnosti	seberealizace.	Ve	spolupráci	s	centrá-
lou	INEX-SDA	poskytuje	od	dubna	do	června	informace	o	dobrovolnic-
kých	projektech	v	zahraničí	a	pořádá	školení	pro	vysílané	dobrovolníky.	
Kontaktní	místo	pro	dobrovolníky	vedla	v	roce	2008	Hana	Klenovská.	

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,	Nadace	pro	radost,	Nadace	Divoké	husy,	ÚMČ	
Brno-Líšeň,	ÚMČ	Brno-střed,	 stavební	 centrum	Šťastný,	 Surfin,	 s.	 r.	 o.,	
Mzdy	a	účetnictví	–	Markéta	Kundrátová,	Jaroslav	Kundrát,	Fond	pomoci	
Siemens,	Martina	Kánská,	Jihomoravský	kraj	–	oblast	prevence	kriminali-
ty	a	národnostních	menšin

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	
prostřednictvím	akcí	pro	veřejnost,	například	tvůrčích	a	řemeslných	
dílen.

Projekt Modrý dům	 –	 podporuje	 trvale	 udržitelný	 způsob	 života	
na	venkově.	Poloroubený	dům	se	sýpkou	je	rekonstruován	dobrovol-
níky	s	ohledem	na	tradice	regionu	a	s	maximálním	využitím	místních	
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zdrojů	a	materiálů.	Dům	je	vytápěn	dřevem,	využívá	sluneční	ener-
gii,	tříděný	odpad	je	předáván	k	recyklaci.	Chová	se	zde	řada	domá-
cích	zvířat	od	ryze	užitkových	(ovce,	kozy,	slepice)	až	po	ty	spíše	maz-
líčkovaté	(morčata,	králíci).	Děti	se	mohou	vyřádit	na	dvoře	(houpač-
ky,	lano,	kuželky,	chůdy)	nebo	na	zahradě.	
Obyvateli	Modrého	domu	jsou	již	osmým	rokem	zahraniční	dobrovol-

níci	Evropské	dobrovolné	služby,	kteří	se	zde	učí	venkovskému	hospo-
daření	a	péči	o	usedlost	a	zahradu.	

Venkovské informační centrum	 –	 funguje	 sezónně	 na	 Modrém	
domě,	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.	V	roce	2008	jsme	získali	dotaci	na	investice	
do	objektů	a	výstavních	prostor.

Středisko environmentální výchovy	 –	 nabízí	 výukové	 programy	
pro	 školy	 s	 environmentální,	 rozvojovou	 a	 multikulturní	 tematikou.	
Programy	jsou	cestovní	i	pobytové	s	ubytováním	ve	Venkovském	školi-
cím	centru	INEX-SDA.	

Zapojení do místní akční skupiny Nad Orlicí –	jako	jedna	z	nevlád-
ních	organizací	 jsme	se	stali	 zakládajícími	členy	venkovského	rozvo-
jového	partnerství	v	programu	LEADER,	poskytli	 znalosti	 a	manaže-
ra	z	INEX-SDA.

Předseda	pobočky	INEX-SDA	Kostelecké	Horky:	David	Dušánek
Koordinátoři	projektů:	Petr	Kulíšek,	Šárka	Kulíšková,	Ida	Kohoutková,	Lenka	
Rejlová,	Luboš	Kunart
Projekty	 finančně	 podpořili:	 Ministerstvo	 životního	 prostředí	 ČR,	
Ministerstvo	 školství	 a	mládeže	ČR,	Královéhradecký	kraj,	ČNA	Mládež,	
Program	rozvoje	venkova	ČR,	Nadace	Partnerství,	obec	Kostelecké	Horky,	
SEVER	
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INEX-SDA Bílé Karpaty

Pobočka	INEX-SDA	Bílé	Karpaty	se	nachází	v	jihomoravském	regionu	
Slovácko,	ve	vesnici	Tvarožná	Lhota.	Zaměřuje	se	především	na	ožive-
ní	místního	dění	prostřednictvím	akcí	pro	děti	a	veřejnost.	V	roce	2008	
získala	 obec	Tvarožná	Lhota	díky	 aktivitám	sdružení	 INEX-SDA	 titul	
Kvetoucí	sídlo	Evropy.	

Venkovské centrum INKLUB	–	v	roce	2008	hostilo	138	dobrovolní-
ků	na	11	akcích.	Dobrovolnické	práce	se	týkaly	jako	každoročně	úpravy	
studánek,	záchrany	žab	v	okolí	nádrže	Lučina,	výsadby	stromků	do	kra-
jiny,	péče	o	přírodní	lokality	a	oskeruše.	Největší	akcí	byl	dobrovolnický	
víkendový	program	pro	manažery	T-Mobile,	kteří	pomohli	v	péči	o	are-
ál	 salaše;	další	projekty	probíhaly	ve	spolupráci	 se	Správou	CHKO	BK	
a	Sdružením	Ekoton	(dosadba	ovocného	sadu	nad	obcí	vč.	infopanelů).	
Pro	přírodovědný	kroužek	dětí	z	Tvarožné	Lhoty	uspořádal	INKLUB	něko-
lik	výletů	do	okolí	obce,	pro	veřejnost	proběhlo	7	víkendových	akcí,	např.	
Stavjaní	máje,	Fašank,	Na	kole	kolem	Strážnice,	Otvírání	studánek.

Salaš Travičná	 –	 ve	 výletním	 areálu	 pro	 ekologii,	 řemesla	 a	 sport	
v	přírodě	byly	v	roce	2008	vybudovány	nové	atrakce:	expozice	o	vče-
lařství,	infocedule	k	jednotlivým	dřevinám	a	kamenné	chodníčky	mezi	
budovami.	V	průběhu	 roku	proběhly	na	 salaši	 různé	akce	pro	veřej-

nost	–	Otevírání	salaše	a	rozhledny	Travičná,	Etnosalaš,	Oskorušobraní	
a	 Zavírání	 salaše.	 Konaly	 se	 zde	 tři	mezinárodní	workcampy,	 náplní	
práce	dobrovolníků	byl	sběr	bylinek	a	také	seznámení	s	problematikou	
péče	o	přírodu,	rozvoje	venkova	a	krajiny.	Salaš	navštívilo	téměř	3300	
návštěvníků	s	velkým	podílem	exkurzí	škol	a	vzdělávacích	zařízení.	

Projekt Oskoruše	–	Muzeum	oskeruší	a	Oskerušová	stezka
Na	počátku	roku	2008	odstartovala	kampaň	Oskeruše	–	strom	pro	

novou	 Evropu,	 součást	 evropských	 projektů	 „Kvetoucí	 sídla	 Evropy“	
(Split)	a	„Terra	madre“	(Turín).	Na	Slavnosti	oskoruší,	spolupořádanou	
INEX-SDA,	byl	za	účasti	starostů	obcí	a	měst	vyhlášen	třetí	ročník	sou-
těže	„Oskoruše	nejkrásnější“.	Aktivitu	zaštítilo	Ministerstvo	životního	
prostředí	ČR,	které	vydalo	propagační	letáky	a	podpořilo	vznik	platfor-
my	pro	podporu	tradičních	dřevin	www.treeforeurope.com.

Čaje z Bílých Karpat – projekt	 zahrnuje	 sběr	bylin,	údržbu	 lokalit	
výskytu,	 pěstování	 vybraných	 druhů,	 výrobu	 a	 propagaci	 bylinných	
čajů.	 V	 roce	 2008	 byly	 ve	 spolupráci	 s	 INEX-SDA	Kostelecké	Horky	
a	Sluneční	bránou	s.	r.	o.	pro	výrobu	připraveny	tyto	regionální	bylin-
kové	čaje:
n Horňácký	odzemek,	Karpatský	verbuňk,	Sedlácký	čaj	(regionální	znám-
ka	Tradice	bílých	Karpat)	–	spolupráce	s	obcemi	a	školami	Horňácka	
n Oskorušový	sen,	Byliny	z	Lučiny	a	Vojšická	duha	–	spolupráce	s	obce-
mi,	školami	a	podnikateli	Strážnicka
n Slovanský	bolhoj	–	spolupráce	s	Archeoskanzenem	Modrá	

Předseda	INEX-SDA	Bílé	Karpaty:	Vít	Hrdoušek
Koordinátoři	projektů:	Vít	Hrdoušek,	Magdalena	Hrdoušková,	Pavel	Duna
Správce	areálu	Salaš	Travičná:	Pavel	Duna
Projekty	finančně	podpořili:	Jihomoravský	kraj,	Ministerstvo	školství,	mlá-
deže	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:

Orgány státní správy:

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),	Program	rozvoje	venkova	ČR:	Evropa	investuje	do	venkovských	oblastí.

Firmy a jednotlivci:

Centroprojekt	a.	s.	–	podpora	projektu	v	Batyapoře,	Martin	Maucha,	Atelier	Spektrum,	
sponzorský	tisk	materiálů,	Papírny	Brno,	a.	s.	–	dar	sešitů	a	bloků,	Orbix,	s.	r.	o.,	Studio	Tomato,	
Petra	Švelchová,	Jaromír	Chlápek,	Marta	Ordáňová,	Daniela	Mrázová. 
Podpora projektu Fotbal pro rozvoj: 
Euro	RSCG	–	Jan	Faflík,	Ladislav	Vajdička		–	příprava	mediální	kampaně;	Sekultura	–	Radim	
Vizváry;	Fotbalová	akademie	Josefa	Masopusta	–	Petr	Kabíček;	Emco	–	Luboš	Hajný, 
Jan	Pokorný.

Mediální podpora:

Radio	1	–	Eva	Nováková,	Super	Vision	–	Alžběta	Čevelová,	Týden.cz	–	Kateřina	Jelínková,	eFot-
bal.cz	 –	 Jiří	 Vojáček,	 kulturní	 týdeník	A2,	 časopis	 100+1	 –	 Tereza	Boháčová,	Nový	 Prostor	 –	
Veronika	Hrdinová,	Týdeník	Profit	–	Markéta	Nezbedová,	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	rozvojo-

Poděkování
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vé	a	humanitární	pomoci	Olomouckého	kraje	o.p.s.,	Českomoravský	
fotbalový	svaz,	MYSA	(Keňa),	streetfootballworld	(Německo),	Česko	
proti	chudobě,	ARPOK	Olomouc,	Informační	centrum	OSN v Praze, 
Hedvábná stezka, partnerské organizace dobrovolnických projek-
tů	v	ČR

Fotbalové kluby zapojené do projektu Fotbal pro rozvoj: FK Baník 
Most	 –	 Petr	Kabíček,	 FO	 Jiskra	Rýmařov	 –	 Zdeněk	Kudlák,	 TJ	 Sokol	
Vrbno	p.	Pradědem,	SK	Sigma	Olomouc

Partnerské školy projektu Fotbal pro rozvoj: Gymnázium 
Na	Vítězné	pláni,	Praha	–	učitel	Matěj	Král	a	studenti	zapojení	do	pro-
jektu;	Gymnázium	prof.	Jana	Patočky,	Praha	–	učitel	Libor	Jelen	a	stu-
denti	 zapojení	do	projektu;	Gymnázium	Arabská	–	učitelka	Daniela	
Petříčková	a	studenti	zapojení	do	projektu;	Gymnázium	Přípotoční	–	
učitelka	Hana	Pavelková	a	studenti	zapojení	do	projektu;	SSOŠ	Prima,	
Rýmařov	–	učitel	Marek	Bocián;	Obchodní	akademie	Bruntál	–	učitel-
ky Ludmila Flosová a Jitka Kusendová, studenti zapojení do projek-
tu;	Sportovní	gymnázium	Vrbno	pod	Pradědem	–	učitelé	Zdeněk	Hons	
a	 Tomáš	 Kočička,	 studentka	 Klára	 Bubelová	 a	 další	 studenti	 zapo-
jení	 do	 projektu;	 Gymnázium	 Olomouc-Hejčín	 –	 studentky	 Zuzana	
Jirotková,	Sophia	Rakušanová	a	další	studenti	zapojení	do	projektu;	

Střední	zdravotnická	škola	Olomouc	–	učitelka	Eva	Fedorková	a	stu-
denti	 zapojení	 do	 projektu;	 Církevní	 gymnázium	 Německého	 řádu	
Olomouc	–	student	Kryštof	Pokorný;	Slovanské	gymnázium	Olomouc	
–	 učitelka	 Soňa	 Schaffnerová	 a	 studenti	 Zuzana	 Vláčilová,	 Ondřej	
Fickner	a	další.

Dobrovolníci, školitelé a pomocníci:

Školitelé: Kristýna	 Andrlová,	 Lucie	 Bilderová,	 Tomáš	 Brambora,	
Romana	 Duchoslavová,	 Viola	 Hoznauerová,	 Kateřina	 Hraničková,	
Mirek	Chmelař,	Martina	Jirasová,	Jana	Koňasová,	Martina	Kostelecká,	
Hana	 Kubíková,	 Jana	 Marešová,	 Zuzana	 Pártlová,	 Radka	 Peterová,	
Lukáš	Policar,	Tomáš	Ručka,	Martin	Seifert,	Pavel	Šembera	

Dobrovolní pomocníci při vysílání dobrovolníků na workcampy

– pražská kancelář:	 Veronika	 Bačová,	 Pavla	 Bejčková,	 Zlatka	
Borůvková,	 Radovan	 Ekrt,	 Alexandra	 Hlubučková,	 Eva	 Macálková,	
Olga	Mederlyová,	Milena	Menčíková,	Jana	Netíková,	Pavla	Porcalová,	
Ruzanna	Sargsyan,	Hana	Švarcová,	František	Veselý,	Kateřina	Zíková

– brněnská kancelář: Jan Duda

Donoři: Sponzoři:  Partnerské organizace:
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Donoři: Sponzoři:  Partnerské organizace:

Dobrovolní vedoucí mezinárodních 
dobrovolnických projektů v ČR:

Petra Amchová, Zuzana Asmongyová, Bohumil Auersperger, Veronika 
Bačová,	Filip	Beneš,	Milan	Čermák,	Jana	Drozdová,	Petra	Fišerová,	Anna	
Frišaufová,	Veronika	Haasová,	Alena	Hábltová,	Martina	Hajná,	Romana	
Hančilová,	 Václav	 Holaň,	 Ria	 Hörnerová,	 Kamila	 Horská,	 Magdaléna	
Jochcová,	 Eliška	 Kalfusová,	 Natalia	 Kierczak,	 Gabriela	 Knápková,	
Lucie	Koliševová,	Markéta	Konečná,	 Lenka	Kosejková,	 Jana	Kovářová,	
Eva	 Kozubíková,	 Vojtěch	 Kysela,	 Hana	 Lesáková,	 Lucie	 Lokšová,	 Eva	
Macková,	Pavla	Marešová,	Alexandra	Mateásková,	Lenka	Maxová,	Oľga	
Mederlyová, Lenka Mrákotová, Šárka Nejedlá, Jana Netíková, Jakub 
Novák,	Vendula	Nováková,	Iveta	Nyplová,	Ivan	Papež,	Markéta	Paszová,	
Zdeňka	 Pavlíková,	 Hana	 Pechová,	Martina	 Pitelová,	 Helena	 Samková,	
Radek	 Schich,	 Petr	 Soběslavský,	 Marek	 Škorvaga,	 Jiří	 Šlouf,	 Lenka	
Šreinová,	 Radka	 Štěpánková,	 Sophie	 Teheux,	 Barbora	 Trnková,	 Jan	
Tůma,	Lukáš	Válek,	Lenka	Vávrová,	Adéla	Veselá,	Michal	Veselský,	Hana	
Vitnarová,	Lucie	Zasadilová,	Ondřej	Zavadil,	Veronika	Zrníková	

Za	podporu	programu	GLEN	děkujeme	následujícím	jednotlivcům:
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:

Ludmila	 Frankotová	 a	 Marie	 Luňáková	 –	 nedocenitelná	 podpora	
Venkovského	školicího	centra	INEX-SDA;	Štěpán	Bilčík,	Tomáš	Ručka	
–	IT	podpora;	Jakub	Hozák,	František	Havlůj	–	tvorba	nového	webu	
a	 databáze;	 Vilém	Černý	 –	 grafický	 design;	 Petr	 Babouček	 –	 vede-
ní	účetnictví;	Milan	Kinkor	 –	 vedení	 týmové	 supervize;	 Ivo	Kačaba	
–	 vedení	 strategického	 plánování;	 Jarka	 Riley	 –	 organizace	 vánoč-
ní besídky

Děkujeme	také	všem	bývalým	radním	INEX-SDA	a	ostatním,	na	něž	
se	v	tomto	dlouhém	seznamu	nedostalo.
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Our	association	was	founded	in	1991	with	the	aim	of	supporting	and	developing	international	
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	rece-
ive	the	benefits	of	it	but	also	enriches	those	who	contribute	to	it.	We	strive	to	support	and	encou-
rage voluntary work as a primary vehicle for creating tolerance and understanding with the view 
to	promoting	sustainable	and	equitable	global	relations.	

INEX-SDA 
– A Few Words 

About The 
Association fo
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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	vil-
lage 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	choi-

ce	of	2000	world	wide	projects	to	participate	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	their	return,	go	and	educate	the	public	about	their	experien-
ces	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

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	throu-
gh	working	 in	 nature	 parks	 to	working	with	 children	 and	 refugees.	
The	work	doesn’t	usually	require	any	specific	qualifications;	the	most	
important	thing	is	motivation.	Before	leaving	for	a	project	everybody	is	
trained	according	to	the	needs	of	the	country	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	
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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 volunte-
ers	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.
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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 the GLEN program and Football for Development 
project.

A. GLEN (Global Education Network of Young Europeans) is based 
on the cooperation of twelve European not-for-profit organisations 
mainly	 from	the	new	EU	member	states.	GLEN	gives	young	people	
a	chance	to	gain	experience	 in	development	cooperation	and	deve-
lopment	education.	At	the	same	time	it	contributes	to	the	widening	
of	the	European	public’s	knowledge	of	the	issues	facing	developing	
countries.
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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	third	year,	INEX-SDA	hos-
ted several boys and girls and their coaches from the Nairobi organisation 
MYSA.	They	took	part	in	a	one	month	long	campaign	consisting	of	several	
events	in	four	regions	of	the	Czech	Republic	–	the	football	matches,	semi-
nars	and	school	debates	–	all	of	which	were	very	successful.

This is a message of one of the Kenyan visitors to the Czech youth:
“My	names	are	Maureen	Anyango	and	am	18	years	old.	I	come	from	

a	family	of	four	but	my	parents	and	brother	are	dead.	I	am	a	Kenyan	
born	citizen	and	i	live	in	Nairobi	in	an	estate	called	Mathare.

My staying in Czech for a month was intresting and each time i kept 
on telling myself that one day i would come back here to study or work 
here,	so	that	i	can	live	for	a	long	time.	I	also	enjoyed	being	hosted	by	
Czech families and they showed us a lot of co-operation and made us 
feel	at	home.	I	also	enjoyed	attending	seminars	with	different	schools. 
My plans back to Nairobi is to work hard with my studies and playing 
soccer	so	that	i	would	be	able	to	excel	in	future.
The	message	i	would	like	to	offer	to	Czechs	is	to	keep	on	working	

hard in life, creating more rooms for more Kenyans to visit them and 
thanks a lot for your loving heart that you have shown to us and we 
cant	reward	you	back	but	only	God	can.”

3. Accepting volunteers for voluntary 
projects in the Czech Republic
Every	 year	we	 organise	 around	 40	 two	 to	 three	week	 internatio-

nal	volunteer	projects.	The	volunteers	for	example	work	on	the	recon-
struction of historical buildings, help in nature parks or work at the 

children	camps.	In	2008,	the	Prague	office	also	hosted	an	EVS	volun-
teer from Armenia who helped 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.

2008

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	–	2008	has	been	another	 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	volun-
teers	abroad	and	received	over	300	volunteers	for	work	in	the	Czech	
Republic.	 Very	 well	 acclaimed	 were	 all	 of	 our	 over	 40	 educational	
events on development issues within the framework of GLEN and 
Football	 for	Development.	Due	to	a	healthy	financial	performance	 in	
2008	we	concluded	the	year	with	some	profit	which	will	be	used	to	fur-
ther	develop	INEX-SDA’s	activities	in	the	future	years.	For	more	detai-
led	financial	analyses	see	page	24.
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