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INEX - Sdružení dobrovolných aktivit 

Slovo 
na úvod

Mám	právě	vzácnou	volnou	chvilku	mezi	mateřskými	povinnostmi,	a	tak	se	můžu	pustit	do	úvah	
nad	tím,	co	jsem	spolu	s	INEXem	prožila	v	roce	2009.	Při	čtení	loňské	výroční	zprávy	jsem	dospě-
la	k	názoru,	že	ten	náš	běh	na	dlouhých	tratích	je	opravdu	horentní.	Pokud	jsem	v	roce	2008	psa-
la	o	větších	kancelářích	a	zabydlování	se	na	nové	adrese,	mohu	tuto	informaci	zopakovat	i	v	roce	
2009.	Ano,	je	to	tak,	i	v	roce	2009	jsme	se	stěhovali	do	větších	kanceláří,	což	samo	o	sobě	je	dob-
rým	zrcadlem	našeho	neutuchajícího	rozvoje.
Rok	2009	byl	pro	INEX-SDA	symbolickým	vkročením	do	světa	evropských	dotací.	Poprvé	v	his-

torii	organizace	jsme	se	zapojili	do	evropských	projektů	jako	partnerská	organizace	a	uspěli	hned	
se	dvěma	dlouhodobými	projekty	–	Fotbal	pro	rozvoj	(ve	spolupráci	s	organizacemi	z	Rakouska,	
Itálie	 a	Maďarska)	 a	 Stereotýpek	 v	 nás	 (ve	 spolupráci	 s	Multikulturním	 centrem	 Praha	 a	 AFS	
Mezikulturní	programy).	Projekty	se	rozbíhají	v	roce	2010,	a	tak	o	jejich	dalším	vývoji	ještě	usly-
šíte.
Kromě	nových	projektů	jsme	zůstali	věrni	našim	dlouhodobým	aktivitám	ve	vysílání	dobrovolní-

ků	do	zahraničí	i	do	ČR.	Přes	krizi,	která	se	prolínala	v	roce	2009	téměř	všemi	obory,	jsme	na	poli	
dobrovolnictví	zaznamenali	kontinuální	růst	zájmu,	a	to	nejen	mezi	studenty,	ale	i	mezi	lidmi	zra-
lejšího	věku.
Rok	2009	přinesl	také	rozvoj	odborných	kapacit	INEXu	v	podobě	nových	zaměstnanců	a	příprav	

na	předání	vedení	organizace	do	rukou	nového	ředitele.	Tím	se	počátkem	roku	2010	stal	Robin	
Ujfaluši.
Úvodní	slovo	výroční	zprávy	je	tedy	také	mým	závěrečným	slovem	z	pozice	ředitelky	INEXu,	

kterou	jsem	zastávala	od	roku	2006.	Chtěla	bych	tímto	poděkovat	všem,	kteří	byli	součástí	INEXu	
v	 tomto	 období.	Nebylo	 to	 vždy	 jednoduché.	Děkuji	 za	 nadšení	 a	 srdce,	 které	 do	 práce	 všich-
ni	zaměstnanci,	radní	a	dobrovolníci	dávali	a	dávají.	Odcházím	s	dobrým	pocitem,	že	kontinui-
ta	zůstává	zachována,	a	těším	se	na	to,	že	Hedvika	(naše	prvorozená)	za	pár	let	s	INEXem	vyjede	
na	zkušenou	do	světa.
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Obecné 
informace 
o sdružení

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

Organizační struktura INEX-SDA
Občanské	sdružení	INEX-SDA	je	tvořeno	několika	samostatnými	jednotkami:	pražskou	kancelá-

ří,	která	se	koncem	roku	přestěhovala	z	Budečské	2	na	novou	adresu	Varšavská	30.	Dále	pod	hla-
vičku	INEX-SDA	patří	pobočky	v	Kosteleckých	Horkách,	Tvarožné	Lhotě	a	Brně.

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 Přijímání	dobrovolníků	ze	zahraničí	–	pro	zahraniční	zájemce	organizujeme	ročně	kolem	40	
dvou	až	třítýdenních	mezinárodních	dobrovolnických	projektů,	které	se	konají	na	různých	mís-
tech	ČR.	Dobrovolníci	se	podílejí	na	rekonstrukcích	historických	památek,	pomáhají	v	přírodních	
rezervacích	nebo	třeba	na	dětských	letních	táborech.
n Rozvojové	vzdělávání	–	snažíme	se	zprostředkovat	české	veřejnosti	realitu	života	v	rozvojo-
vých	zemích	tím,	že	do	těchto	zemí	vysíláme	dobrovolníky	a	po	návratu	využíváme	jejich	zkuše-
ností	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	kampaně	
Česko	proti	chudobě.
n Školení	dobrovolníků	a	další	akce	–	zajišťujeme	školení	pro	dobrovolníky	vysílané	do	zahrani-
čí	i	vedoucí	projektů	v	ČR,	pořádáme	evaluační	a	jiná	setkání	i	mezinárodní	semináře.	Ke	škole-
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1994 členem mezinárodní 
sítě dobrovolnických 
organizací Alliance 
of European Voluntary 
Service Organisations

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“

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

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

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

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

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

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

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

ní	využíváme	zejména	prostor	Venkovského	školicího	centra	pobočky	
v	Kosteleckých	Horkách.

Pobočky INEX-SDA

Kromě	pražské	kanceláře	má	INEX-SDA	tři	pobočky	se	sdílenou	práv-
ní	subjektivitou	a	samostatným	hospodařením:	jedna	sídlí	stejně	jako	
Venkovské	školicí	centrum	v	obci	Kostelecké	Horky,	další	dvě	v	Brně	
a	v	Tvarožné	Lhotě	(Bílé	Karpaty).
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.
Bližší	informace	o	pobočkách	se	dočtete	na	str.	35.

Milníky v historii INEX-SDA

4



Výroční zpráva 2009

2006 koná se první ročník 
projektu Fotbal pro rozvoj

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

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

předání správy 
Venkovského školicího 
centra v Kosteleckých 
Horkách místní pobočce

2009 pražská 
kancelář se opět 
stěhuje, tentokrát 
na Varšavskou 
30, Praha 2;

vstupujeme do éry 
evropských projektů 
(Fotbal pro rozvoj, 
Stereotýpek v nás);

koordinátor 
přijímající zahraniční 
dobrovolníky 
do ČR se stává 
integrální součástí 
pražské kanceláře

2005 zřízení Venkovského 
školicího centra 
v Kosteleckých Horkách;

založení pobočky 
„INEX-SDA Brno“;

program GLEN získává 
ocenění Rady Evropy 
„World Aware Education 
Award“ za přínos 
rozvojovému vzdělávání;

INEX-SDA členem 
koordinačního týmu 
kampaně Česko 
proti chudobě

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

n programy pro znevýhodněné 
děti a mládež

Praha – INEX-SDA
inexsda@inexsda.cz
n vysílání dobrovolníků do zahraničí
n koordinace mezinárodních a roz-

vojově-vzdělávacích aktivit
n koordinace workcampů v ČR, přijímá-

ní zahraničních dobrovolníků do ČR

Tvarožná Lhota – pobočka „INEX-SDA Bílé Karpaty“
bkarpaty@inexsda.cz

n venkovské centrum INKLUB
– projekty s venkovskou mládeží

n Muzeum oskeruší s naučnou stezkou
– program záchrany tradičních dřevin
n Salaš Travičná – výletní areál pro
ekologii, řemesla a sport v přírodě

Kostelecké Horky – pobočka „INEX-SDA Kostelecké Horky“
modrydum@kosteleckehorky.cz
n Venkovské školicí centrum – školení souvisejí-

cí s dobrovolnictvím a rozvojovou spoluprací
n statek „Modrý dům“ s Malým muzeem mís-

ta a sezónním infocentrem propaguje trva-
le udržitelný způsob života na venkově

n středisko environmentální výchovy
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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	jedno-
ho	roku	a	jejich	pracovní	zaměření	je	rozmanité:	dob-
rovolníci	se	podílejí	na	obnově	historických	památek,	
pracují	v	přírodních	rezervacích,	v	dětských	domovech	
i	v	uprchlických	táborech,	pomáhají	při	organizaci	kul-
turních	festivalů	apod.	Práce	většinou	nepředpokládá	
zvláštní	kvalifikaci	nebo	předchozí	zkušenosti,	důleži-
tá	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	tzv.	globálního	jihu.

Krátkodobé mezinárodní projekty (workcampy)

Krátkodobé	mezinárodní	projekty,	tzv.	workcampy,	zůstávají	dlouhodobě	nejoblíbenějším	typem	
dobrovolnických	projektů,	které	INEX-SDA	nabízí.	Trvají	zpravidla	2-3	týdny	a	účastní	se	jich	mla-
dí	lidé	z	různých	zemí	světa.	Smyslem	workcampů	není	jen	samotná	práce,	ale	také	bližší	sezná-
mení	 se	 s	místem,	 kde	 se	 projekt	 koná,	 navázání	 kontaktů	 s	 ostatními	 dobrovolníky	 a	 pozná-
ní	jejich	kultury.	Dobrovolníci	mají	zajištěno	ubytování	a	stravu,	sami	si	zařizují	a	hradí	dopravu	
na	projekt.	Tradičně	se	v	nabídce	objevují	i	projekty	pro	seniory	a	rodiny	s	dětmi.
Navzdory	globální	ekonomické	situaci	a	dalším	veřejně	známým	hrozbám	roku	2009	jsme	se	

mohli	 těšit	 z	 nárůstu	 celkového	 počtu	 vyslaných	 dobrovolníků.	 Řada	 z	 nich	 vyjela	 na	 projekt	
do	zahraničí	opakovaně	po	předchozí	kladné	zkušenosti,	zaznamenali	 jsme	ale	 i	mnoho	nových	
zájemců,	kterým	jsme	tak	mohli	zprostředkovat	účast	na	dobrovolnickém	projektu	poprvé.
Z	celkového	množství	692	vyslaných	dobrovolníků	byla	tradičně	většina	ženského	pohlaví.	

Vysílání 
dobrovolníků 
do zahraničí
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Věkové kategorie účastníků

Věk Muži Ženy
Celkový 

počet

15–17 9 36 45

18–30 185 449 634

31–51 5 8 13

Celkový počet 199 493 692
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Nejvíce	tyto	projekty	vyhledávají	mladí	lidé	mezi	18	a	30	lety.
Dobrovolníci	 se	 zúčastnili	 projektů	 v	 50	 zemích	 světa,	 nejčastě-

ji	 se	vydávali	do	evropských	zemí,	ale	zanedbatelný	nebyl	ani	zájem	
o	projekty	ve	vzdálenějších	či	exotičtějších	zemích.	V	roce	2009	jsme	
tak	 poprvé	 vyslali	 dobrovolníky	 např.	 do	 Kambodži	 nebo	 Grónska.		
Po	úspěšném	pilotním	projektu	v	brazilském	městě	Bataypora	(založe-

ném	Janem	Antonínem	Baťou	v	roce	1953),	který	se	v	roce	2008	poda-
řilo	zrealizovat	ve	spolupráci	s	brazilskou	neziskovou	organizací	Centro	
de	Memoria	Jindrich	Trachta,	jsme	opět	vyslali	6	českých	dobrovolní-
ků	mezi	české	krajany,	tentokrát	s	cílem	začít	stavbu	učebny	pro	výu-
ku	českého	jazyka.	V	roce	2010	bude	za	účasti	dobrovolníků	INEX-SDA	
výstavba	této	učebny	pokračovat.

Afrika
18

Evropa –  
Region 1

586

Evropa –  
Region 2

63

Severní 
Amerika

1

Asie
24

Účast na workcampech podle místa konání.

Pořadí
Země 
Regionu 1

Počet 
vyslaných 

dobrovolníků
Pořadí

Země 
Regionu 2

Počet 
vyslaných 

dobrovolníků

1 Francie 117 1 Maroko 15

2 Německo 116 2 Ukrajina 15

3 Itálie 65 3 Srbsko 12

4 Španělsko 57 4 Turecko 11

5 Belgie 34 5 Brazílie 6

6 Portugalsko 28 6 Černá Hora 6

7 Švýcarsko 27 7 Indie 6

8 Velká Británie 24 8 Japonsko 6

9 Finsko 19 9 Rusko 6

10 Polsko 14 10 Korea 4

11 ostatní 86 11 ostatní 18

Celkový počet 587 Celkový počet 105
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„Jedna	z	nejlepších	dovolených,	co	jsem	kdy	měl.	Super	prostředí,	super	
lidi,	krásná	příroda,	práce	mě	bavila.	Škoda	že	to	bylo	jenom	14	dní	:-).	
Vždycky	jsem	se	chtěl	podívat	do	Japonska	a	poznat	tamní	lidi	a	tohle	byla	
dokonalá	příležitost.	Užil	jsem	si	každou	chvilku.	Oba	palce	nahoru	:-).“

Roman	Horčic,	Japonsko

„Celkově	bych	svoji	první	zkušenost	s	workcampy	hodnotila	kladně,	
možná	až	nadprůměrně.	Spíš	se	bojím,	že	jakýkoliv	další	workcamp	pro	
mě	bude	zklamáním,	protože	podmínky	na	mém	prvním	byly	napros-
to	uspokojivé.	Opravdu	jsem	nečekala	takový	luxus	ubytování,	sprchy	
na	pokoji,	vynikající	jídlo,	možnost	poznání	Berlína,	Potsdamu	aj.	Také	
jsme	měli	velkou	možnost	výběru,	ať	se	 jednalo	o	cokoliv;	naši	cam-
pleadři	byli	jako	jedni	z	nás.	Jsem	za	tento	zážitek	velmi	vděčná	a	slu-
žeb	INEX-SDA	v	budoucnu	využiji	velmi	ráda	znovu.“

Michaela	Ondráčková,	Německo

„Workcamp	je	ta	nejlepší	možnost,	jak	poznat	spoustu	skvělých	lidí	
z	celého	světa	a	zároveň	se	seznámit	i	s	místy,	kam	by	člověk	asi	ani	
normálně	nejel.	Já	jsem	navíc	po	workcampu	zůstala	ještě	další	3	týdny	
v	Turecku,	poznala	jsem	úžasné	lidi,	kteří	se	stali	mými	přáteli,	a	viděla	
snad	třetinu	této	nádherné	země.“

Tereza	Jůnová,	Turecko

„Naprosto	skvěle	strávené	tři	týdny,	v	rámci	skupiny	jsme	měli	dob-
ré	vztahy,	vyžití	(jak	pracovní,	tak	v	rámci	volného	času)	bylo	fantastické.	
Během	workcampu	jsem	navázala	nová	přátelství	a	zdokonalila	si	jazyk.“

Diana	Vávrová,	Francie
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V	 roce	 2009	 se	 nám	 dařilo	 udržet	 stabilní	 spolupráci	 s	 více	 než	
stovkou	 zahraničních	 organizací,	 uspokojit	 poptávku	 692	 českých	
dobrovolníků,	 kteří	 na	 573	 projektech	 po	 celém	 světě	 odpracovali	
42	850	hodin.
V	 roce	 2009	 jsme	 rozšířili	 a	 obohatili	 některé	 stávající	 projekty	

a	 poskytli	 jsme	našim	dobrovolníkům	nové	 příležitosti	 k	 sebevzdě-
lávání.
n Mezinárodní studentská výměna „Shape Youth“ v Turecku	 -	 pět	
dobrovolnic	 INEX-SDA	 se	 v	 červenci	 zúčastnilo	 semináře	 s	 tematikou	
Evropského	 občanství	 a	 naučilo	 se,	 jak	 uspořádat	mezinárodní	 výmě-
nu	mládeže,	jak	takovou	akci	zvládnout	organizačně	a	administrativně.
n Projekt “See no evil, hear no evil, speak no evil”	probíhal	dva	týd-
ny	v	červnu	v	Německu.	Skupina	30	dobrovolníků	z	Německa,	Japonska	
a	Česka	se	věnovala	tématu	diskriminace	a	xenofobie	a	uměleckou	for-
mou	 (výrobou	pohlednic)	 se	 snažila	 seznámit	 s	problematikou	 širokou	
veřejnost.
n „Kukátkem do Evropy“	 –	 osmidílný	 cyklus,	 jehož	 cílem	bylo	předá-
vání	informací	o	dobrovolnictví	v	Evropě,	jeho	podobách	a	příležitostech.	
Prezentace	byly	založeny	na	osobních	zkušenostech	dobrovolníků,	kteří	se	
projektů	v	zahraničí	již	účastnili.	V	rámci	projektu	se	podařilo	oslovit	mla-
dé	 lidi	na	středních	školách,	v	Informačních	centrech	mládeže	v	8	měs-
tech	ČR	(Litomyšl,	Brno,	Hradec	Králové,	Náchod,	Olomouc,	Plzeň,	Praha,	
Prostějov).	Projekt	byl	podpořen	grantem	MŠMT	v	rámci	kampaně	“Evropa	
mladýma	očima”	k	předsednictví	České	republiky	Radě	Evropské	unie.
n „Kukátko do světa“	 –	 vzniklo	 jako	 přirozené	 pokračování	 kam-
paně	 „Kukátkem	 do	 Evropy“.	 Návštěvníci	 jedenácti	 setkání	 v	 Praze	
nebo	Kosteleckých	Horkách	měli	jednou	až	dvakrát	za	měsíc	možnost	
nakouknout	za	hranice	naší	 země	a	prostřednictvím	dobrovolníků	se	
zábavnou	 formou	 seznámit	 se	 životem,	 kulturou	 a	 dobrovolnickými	
projekty	v	mimoevropských	zemích.	Těchto	setkání	 se	průběhu	roku	
zúčastnilo	více	než	200	posluchačů.

Personální zajištění programu: Jana	Koňasová	–	vedoucí	koordiná-
torka	 vysílání	 dobrovolníků;		Veronika	Boďová	 –	 koordinátorka	 vysí-
lání	dobrovolníků	do	Regionu	1;		Romana	Duchoslavová	–	koordiná-
torka	vysílání	dobrovolníků	do	Regionu	2,	školení;	Ruzanna	Sargsyan	
a	 Nikola	 Zdraveski	 –	 dobrovolníci	 Evropské	 dobrovolné	 služby;	
Francesca	Battistelli	 –	 dobrovolnice	 v	 rámci	 projektu	Amicus;		Olga	
Mederlyová,	 Lucie	 Taublerová,	 Veronika	 Steffanová	 –	 dobrovolnice	
pomáhající	v	kanceláři	a	na	akcích;		Zuzana	Pártlová	–	koordinátorka	
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školení	a	lektorka	INEX-SDA;	14	odborných	lektorů	a	školitelů	z	řad	
zkušených	dobrovolníků
Program	„Vysílání	dobrovolníků	na	projekty	v	zahraničí“	je	akreditován	dle	
zákona	č.	198/2002	Sb.,	o	dobrovolnické	službě,	a	v	roce	2009	byl	finančně	
podpořen	Ministerstvem	vnitra	České	republiky.

Střednědobé dobrovolnické projekty 
(MTV – Mid-Term Volunteering)

Kromě	krátkodobých	workcampů	INEX-SDA	nabízí	také	možnost	
vycestovat	na	tzv.	střednědobé	dobrovolnické	projekty,	které	trva-
jí	 od	 jednoho	 do	 tří	 měsíců.	 V	 roce	 2009	 organizace	 vyslala	 cel-
kem	20	dobrovolníků	do	zemí	celého	světa:	Francie,	Ghany,	Kanady,	
Keni,	Koreji,	Kyrgyzstánu,	Mexika,	Tanzanie	a	Thajska.	Náplň	 čin-
nosti	dobrovolníků	byla	velice	rozmanitá,	uveďme	například	výuku	
angličtiny	pro	děti,	práci	v	sirotčinci,	na	farmě,	vedení	workcampů,	
organizaci	aktivit	pro	dobrovolníky,	zajištění	chodu	místního	mezi-
národního	centra	či	podporu	při	realizaci	mezinárodního	umělecké-
ho	projektu.

„Mně	osobně	projekt	přinesl	 spoustu	zážitků	a	 zkušeností,	přede-
vším	co	se	týče	jednání	s	lidmi	různých	národností.	Prověřilo	to	moji	
trpělivost,	 asertivitu,	 lépe	 jsem	poznala	 sama	 sebe,	 jak	dokážu	 rea-
govat	na	různé	situace,	které	neovlivňují	jen	mne,	ale	celou	skupinu.	
Velice	oceňuji	kontakt	s	místními	lidmi.	Poznala	jsem	blíže	mexickou	
kulturu	a	život	lidí	ve	vesnicích,	kam	bych	se	jako	běžný	turista	nedo-
stala.	Během	projektu	jsem	získala	spoustu	nových	přátel	z	celého	svě-
ta	a	v	neposlední	řadě	si	zlepšila	jazykové	komunikační	schopnosti.“

Dagmar	Šplíchalová,	Mexiko

„Kromě	toho,	že	 jsem	díky	projektu	poprvé	vyzkoušel	dobrovolnickou	
práci	v	zahraničí,	poznal	jsem	také	novou	kulturu,	zajímavé	společenství	
lidí	a	získal	několik	nových	přátel.	Na	základě	své	zkušenosti	mohu	říci,	
že	obyvatelé	vesnice	Kok	Payom	tvoří	opravdu	výjimečnou	a	přátelskou	
komunitu	lidí	žijících	blízko	sebe,	a	dá	se	říci,	že	každý	dobrovolník,	který	
přijde	na	toto	místo,	se	automaticky	stává	členem	této	velké	rodiny.	Kromě	
toho,	že	pobyt	v	tomto	prostředí	je	příjemný	sám	o	sobě,	věřím,	že	exis-
tence	takovéto	komunity	představuje	určitý	potenciál	pro	uskutečňování	
tohoto	a	podobných	projektů.“

Aleš	Nečas,	Thajsko	

Personální zajištění programu : Radka	 Peterová	 (do	 06/2009),	 Tereza	
Šmídová	(od	07/2009)	-	koordinátorky	programu
Program	„Vysílání	dobrovolníků	na	projekty	v	zahraničí“	je	akreditován	dle	
zákona	č.	198/2002	Sb.,	o	dobrovolnické	službě,	a	v	roce	2009	byl	finančně	
podpořen	Ministerstvem	vnitra	České	republiky.

Dlouhodobé dobrovolnické projekty 
(LTV – Long-Term Volunteering)

Kompletní	nabídku	INEX-SDA	doplňují	dlouhodobé	dobrovolnic-
ké	projekty	v	délce	tří	měsíců	až	jednoho	roku.	Ve	srovnání	s	krát-
kodobým	dobrovolnictvím	představují	cennější	pomoc	pro	hostitel-
skou	 organizaci	 a	 také	 významnější	 životní	 zkušenost	 pro	 samot-
ného	dobrovolníka.	V	roce	2009	se	dlouhodobých	dobrovolnických	
projektů	INEX-SDA	zúčastnilo	celkem	7	dobrovolníků	v	Argentině,	
Indii,	 Mexiku,	 Španělsku,	 Švýcarsku,	 USA	 a	 Velké	 Británii.	
Dobrovolníci	se	podíleli	na	výuce	angličtiny	pro	děti	i	dospělé,	asis-
tenci	pro	postiženého	studenta	na	univerzitě,	zajištění	mikrofinanč-
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ních	projektů,	pomoci	na	farmě	či	práci	s	dětmi	ze	sociálně	vylou-
čených	rodin.	

„Projekt	pro	mě	znamenal	 celkově	novou	zkušenost	a	kromě	 jazy-
kových	znalostí	také	obohatil	můj	pohled	na	problémy	postižených	lidí	
a	jejich	život	vůbec.“

Jan	Šmíd,	Velká	Británie

„Projekt	mi	pomohl	vidět	realitu	dobrovolničení	v	Mexiku	a	umožnil	
mi	seznámit	se	s	fajn	lidmi	a	dětmi.	Přínosem	pro	hostitelskou	organi-
zaci	bylo	snad	alespoň	nějaké	zlepšení	v	angličtině	a	vůbec	v	metodi-

ce	učení.	Místní	komunita	se	tak	měla	možnost	seznámit	s	lidmi	z	úpl-
ně	odlišných	kultur.“

Karin	Gärtnerová,	Mexiko	

Personální zajištění programu:	 Radka	 Peterová	 (do	 06/2009),	 Tereza	
Šmídová	(od	07/2009)	-	koordinátorky	programu
Program	„Vysílání	dobrovolníků	na	projekty	v	zahraničí“	je	akreditován	dle	
zákona	č.	198/2002	Sb.,	o	dobrovolnické	službě	a	v	roce	2009	byl	finančně	
podpořen	Ministerstvem	vnitra	České	republiky.
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Evropská dobrovolná 
služba 
(EVS – European 
Voluntary Service)
Kromě	 „klasických“	 krátkodobých,	

střednědobých	 a	 dlouhodobých	 projek-
tů	vysílá	INEX-SDA	zájemce	také	na	pro-
jekty	Evropské	dobrovolné	 služby,	 která	
je	součástí	neformálně	vzdělávacího	pro-
gramu	 Evropské	 komise	Mládež	 v	 akci.	
Umožňuje	mladým	lidem	ve	věku	18-30	
let	účastnit	se	dobrovolnických	projektů	
v	Evropské	unii	a	 jejích	sousedních	stá-
tech.	Projekty	 trvají	 od	2	do	12	měsíců	
a	jsou	zaměřeny	například	na	práci	s	dět-
mi	 a	mládeží,	 na	 sociální	 péči,	 ekologii	
nebo	 kulturu.	 Dobrovolníci	 pracují	 bez	
nároku	na	mzdu,	 ale	mají	 plně	hrazeno	
ubytování,	cestu	na	projekt	a	zpět,	dostá-
vají	také	příspěvek	na	stravu	a	kapesné.	
Součástí	 každého	 projektu	 jsou	 tři	 pod-
půrná	školení.	Pobyt	a	práce	v	cizí	zemi	
představuje	 pro	 účastníky	 EVS	 cennou	
životní	zkušenost.
V	 roce	 2009	 bylo	 prostřednictvím	

INEX-SDA	 vysláno	 do	 zahraničí	 cel-
kem	 19	 dobrovolníků	 EVS.	 Působili	
v	těchto	zemích:	Bosna	a	Hercegovina,	
Francie,	 Gruzie,	 Rakousko,	 Rusko,	
Řecko,	Slovensko,	Španělsko	a	Turecko.	
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Tři	dobrovolníci	se	zúčastnili	speciálního	projektu	v	Ghaně,	kde	spo-
lu	s	dobrovolníky	ze	Slovinska,	Německa	a	Velké	Británie	připravovali	
workshopy	pro	znevýhodněné	děti,	diskutovali	a	pořádali	besedy	např.	
na	 téma	 dětská	 práce,	 HIV/AIDS,	 závislost	 na	 drogách,	 těhotenství	
nezletilých.	Jedna	dobrovolnice	se	 také	zúčastnila	unikátního	skupi-
nového	šestiměsíčního	projektu	EVS	v	Palestině.

„Projekt	se	uskutečnil	v	hlavním	městě	Ghany,	kromě	tří	Čechů	do	něj	
byly	 zapojeny	 ještě	 trojice	účastníků	z	Německa,	Slovinska	a	Walesu.	
Naším	 úkolem	 bylo	 podpořit	 talenty	 školáků	 několika	 místních	 škol	
zejména	prostřednictvím	dramatických	a	výtvarných	workshopů,	kte-
ré	vyústily	na	konci	projektu	ve	velkolepou	meziškolní	 soutěž.	Touha	
po	vítězství	byla	mezi	účastníky	a	jejich	školami	obrovská.	Součástí	pro-
jektu	byly	 také	páteční	workshopy,	na	kterých	 jsme	se	s	dětmi	bavili	
například	o	AIDS,	těhotenství	či	drogách.	Celá	EVS	pro	mě	byla	skvě-
lou	příležitostí	zkusit	si	fungovat	v	úplně	jiné	kultuře	a	prostředí	a	obje-
vit	mnoho	nového.“

Gábina	Knápková,	Ghana

„Na	 projekt	 jsem	 odjížděl	 s	 velkým	 očekáváním	 a	 s	 cílem	 zlomit	
předsudky	vůči	Rusku	a	ruské	kultuře.	Během	svého	projektu	jsem	byl	
ubytován	v	ruské	rodině	a	vyučoval	angličtinu	na	místní	škole.	V	krát-
kém	čase	jsem	byl	donucen	naučit	se	ruský	jazyk	a	přijmout	nová	pravi-
dla	hry.	Naučil	jsem	se	mnoho	o	svém	jazyce	a	své	kultuře,	naučil	jsem	
se	improvizovat	a	vyzkoušel	jsem	si,	 jak	těžká	je	práce	učitele,	navíc	
pokud	učíte	cizí	jazyk	v	cizím	jazyce.	Celkově	můj	projekt	daleko	před-
čil	má	očekávání	a	myslím,	že	obohatil	nejenom	můj	osobní,	ale	i	pro-
fesní	život.“

Jan	Gazdačko,	Rusko

Hostování dobrovolníka EVS v Praze

V	březnu	2009	přijel	do	pražské	kanceláře	 INEX-SDA	makedonský	
dobrovolník	Nikola	 Zdraveski,	 aby	 v	 rámci	 roční	 Evropské	 dobrovol-
né	 služby	poznal	 činnost	naší	 organizace	 a	 zapojil	 se	do	 jejího	dění.	
Na	začátku	svého	pobytu	Nikola	pomáhal	především	s	vysíláním	čes-
kých	dobrovolníků	na	zahraniční	workcampy,	později	se	účastnil	rea-
lizace	projektu	Fotbal	pro	rozvoj.	Díky	Nikolově	 iniciativě	na	začátku	
roku	2010	proběhla	opening	party	nové	kanceláře	a	panelová	diskuse	
na	téma	“Být	či	nebýt	dobrovolníkem	v	zahraničí“.

Personální zajištění programu : Radka	 Peterová	 (do	 06/2009),	 Tereza	
Šmídová	(od	07/2009)	–	koordinátorky	programu
Projekty	 EVS	 jsou	 spolufinancovány	 z	 prostředků	 Evropské	 unie,	
Generálního	ředitelství	pro	vzdělávání	a	kulturu.	V	České	republice	zajiš-
ťuje	program	Evropské	dobrovolné	služby	Česká	národní	agentura	Mládež.
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Každý	 rok	 jezdí	 do	 celé	 České	 republiky	 stov-
ky	 zahraničních	 dobrovolníků,	 kteří	 se	 zde	 spo-
lečně	s	českými	dobrovolnými	vedoucími	podíle-
jí	na	veřejně	prospěšných	projektech.
INEX-SDA	pořádá	tyto	tzv.	workcampy	ve	spo-

lupráci	s	místními	partnery	–	neziskovými	organi-
zacemi	nebo	obcemi.	Práce	většinou	nepředpoklá-
dá	zvláštní	kvalifikaci	nebo	předchozí	zkušenosti,	
důležitá	je	především	motivace	zájemců.	Projekty	
trvají	nejčastěji	2–3	týdny,	během	nichž	mají	dob-
rovolníci	zajištěnou	stravu	i	ubytování.

Krátkodobé mezinárodní 
dobrovolnické projekty (workcampy) v ČR

V	 roce	 2009	 se	 uskutečnilo	 celkem	40	workcampů,	 kterých	 se	 zúčastnilo	 360	 dobrovolní-
ků	 z	 30	 zemí	 světa.	 Již	 tradičně	přijelo	 nejvíce	účastníků	 z	 Jižní	Koreje,	 dále	 pak	 z	 Francie,	
Španělska	a	Polska.

Přijímání 
dobrovolníků 

do České 
republiky

Nejvíce dobrovolníků přijelo v roce 
2009 z těchto zemí:
Pořadí Země Počet dobrovolníků

1 Jižní Korea 66

2 Francie 44

3 Španělsko 34

4 Polsko 24

5 Rusko 19

6 Turecko 19

7 Ukrajina 19

8 Německo 16

9 Japonsko 15

10 Kanada 15

11 ostatní 89

Celkem 360

Věkové kategorie účastníků

Věk Muži Ženy Celkový počet

15–17 6 7 13

18–30 126 209 335

31–51 5 7 12

Celkový počet 137 223 360
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Dobrovolnické projekty v ČR dělíme do 4 tematických programů:

„Díky	vedoucím,	kteří	jsou	z	Chudenic,	došlo	ke	kontaktu	s	místními	hned	od	prvního	dne	a	tyto	vztahy	se	prohlubovaly	po	zbytek	workcam-
pu,	a	to	nejen	v	hospodě,	ale	i	v	obchodech,	při	sportu	a	někteří	z	místních	nás	přišli	i	navštívit.	Místní	byli	z	dobrovolníků	nadšeni,	hlavně	mlá-
dež	v	hospodě,	nikomu	nepřekážela	jazyková	bariéra.“

Lenka	Homolková	a	Andrea	Vitáková,	Chudenice	

Setkávání v krajině
V programu se zaměřujeme na oživení místního dění, tradičních zvyků a řemesel. Společně s místními 
lidmi sbíráme bylinky na výrobu bylinných čajů, sázíme stromy, kosíme podmáčené louky. Provozuje-
me venkovská informační centra pro veřejnost a pro mládež spojená s výstavami a tvůrčími dílnami.

Kód Název projektu
Počet 
dobrovolníků

Partner Webové stránky

102 Kostelecké Horky I 8 INEX-SDA Kostelecké Horky www.inexsda.kosteleckehorky.cz

103 Svojšín 10 Obec Svojšín www.svojsin.cz

104 Mezno 5 Obec Mezno http://mezno.obec.cz

105 Modrá 8 Obec Modrá www.venkov.cz/obec/uvod.html

106 Haczko 11 Bambas o. s.

107 Tvarožná Lhota II 10 INEX-SDA Bílé Karpaty www.inexsda.cz/bk

108 Uherský Ostroh 7 Haštera o. s.

109 Prčice 8 Mgr. Zdeněk Sedláček www.atelier-prcice.cz

110 Dýšina 7 Obec Dýšina www.obecdysina.cz

111 Tvarožná Lhota III 9 INEX-SDA Bílé Karpaty www.inexsda.cz/bk

112 Kostelecké Horky II 8 INEX-SDA Kostelecké Horky www.inexsda.kosteleckehorky.cz

113 Chudenice 16 Městys Chudenice www.chudenice.info
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„Většina	dobrovolníků	se	vyjádřila,	že	příští	rok	pojedou	na	workcamp	určitě	znova,	někteří	by	se	dokonce	chtěli	vrátit	na	Hartenberg.	Myslím,	
že	skoro	všichni,	i	my	campleadeři,	jsme	zde	strávili	úžasné	2	týdny	a	budeme	na	ně	dlouho	vzpomínat.“

Veronika	Ambrozyová,	Hartenberg	II

Ruce a historie
Program je zaměřen na pomoc v oblasti ochrany a péče o historicky významné objekty, veřejná prostranství 
a dokumentaci drobných památek v kulturní krajině. V rámci projektů se snažíme o prezentaci multikulturní 
tradice naší země jako živé součásti duchovního i kulturního dědictví.

Kód Název projektu
Počet 
dobrovolníků Partner Webové stránky

201 Hartenberg start 8 Hartenberg o. s. www.hartenberg.cz

202 Hartenberg I 6 Hartenberg o. s. www.hartenberg.cz

203 Cimburk I 10 Polypeje www.branapamatek.cz/polypeje

204 Hartenberg II 15 Hartenberg o. s. www.hartenberg.cz

205 Bečov 14 ČSOP BERKUT, Cesta z města www.cestazmesta.cz

206 Kynžvart 11 NPÚ v Lokti www.npu.cz

207 Grabštejn 10 Náboženská obec CČSH www.grabstejn.info

208 Hartenberg art 11 Hartenberg o.s. www.hartenberg.cz

209 Holešov 7 Židovská obec Brno www.zob.cz

210 Hartenberg III 16 Hartenberg o. s. www.hartenberg.cz

211 Cimburk II 9 Polypeje www.branapamatek.cz/polypeje

212 Hartenberg IV 15 Hartenberg o. s. www.hartenberg.cz

213 Putim I 8 Institut pro památky a kulturu o. p. s. www.institut.eu

214 Putim II 6 Institut pro památky a kulturu o. p. s. www.institut.eu
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Jeden druhému
Program je zaměřen na pomoc v humanitární a sociální oblasti. Cílem je dobrovolná pomoc v komu-
nitách a centrech pracujících s dětmi a dospělými s postižením, s dětmi ze sociálně slabších rodin, se 
staršími občany v obtížných životních situacích či s drogově závislými.

Kód Název projektu
Počet 
dobrovolníků Partner Webové stránky

301 Lipanka I 1 Centrum integrace dětí a mládeže, o. s. www.volny.cz/pecicka-cid

302 Ústí nad Labem 8 Člověk v tísni, o. p. s. www.clovekvtisni.cz

303 Ašram I 12 Nadace Živoucí světlo Maháprabhudíp satsang www.joga.cz/strilky

304 Lipanka II 2 Centrum integrace dětí a mládeže, o. s. www.volny.cz/pecicka-cid

305 Škola hrou 5 Bambas o. s.

Mosty k přírodě
Program je zaměřen na pomoc při péči o přírodu, chráněná území, naše okolí a veřejná prostranství. 
Jeho cílem je vést mladé lidi k poznání odpovědnosti za životní prostředí, k myšlenkám a principům 
trvale udržitelného života.

Kód Název projektu
Počet 
dobrovolníků Partner Webové stránky

401 Hartenberg enviro 9 Hartenberg o. s. www.hartenberg.cz

402 Chaloupky 5 Chaloupky o. p. s. www.chaloupky.cz

403 Prachov 7 Muzeum přírody Český ráj www.mpcr.cz

404 Ašram II 18 Jóga v denním životě – Žďárec http://www.joga.cz/zdarec/

405 Pálava 14 CEV Pálava ZO ČSOP www.palava.cz/cev

406 Fulnek 7 Comenius Fulnek o.s. www.comeniusfulnek.cz

407 Nová Země 9 Eurosolar.cz www.eurosolar.cz

408 Nový prales 10 Čmelák – Společnost přátel přírody www.cmelak.cz
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„Jsme	přesvědčené	o	tom,	že	workcamp	v	Matiční	je	jedním	z	projek-
tů,	které	opravdu	mají	smysl.	Jak	pro	klienty	nízkoprahového	klubu,	kteří	
týden	smysluplně	tráví	svůj	volný	čas,	poznávají	přátele	z	odlišných	zemí	
a	kultur,	pomalu	oťukávají	svoji	školní	angličtinu	a	zjišťují,	že	i	oni	sami	
mají	ostatní	co	naučit	(romské	písničky,	tanec…),	tak	i	pro	samotné	dobro-
volníky,	kteří	získají	možnost	nakouknout	do	prostředí	ghett,	poznají	pří-
činy	a	pravou	podobu	sociálního	vyloučení	a	rasové	diskriminace	v	ČR.“

Karolína	Brabcová	a	Markéta	Lančová,	Ústí	nad	Labem	–	Matiční	ulice

„Spolupráce	 s	 dobrovolníky	 vysoce	 předčila	 naše	 očekávání.	 Byli	
jsme	překvapeni,	že	i	ti,	kteří	nebyli	zvyklí	vůbec	fyzicky	pracovat	a	ani	
zprvu	nevypadali,	že	by	na	worckamp	přijeli	za	tímto	účelem,	se	zapo-
jili	do	práce	s	velkým	nasazením.	Workcamp	splnil	naše	očekávání,	pro	
všechny	to	byla	velmi	obohacující	zkušenost,	mnoho	jsme	se	dozvědě-
li	o	sobě	navzájem,	o	našich	zemích	a	kulturách	a	do	budoucna	určitě	
zůstaneme	v	kontaktu.“

Šárka	Antošová	a	Lukáš	Koranda,	Fulnek
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V	roce	2009	bylo	vyškoleno	a	následně	zastalo	dobrovolnou	funkci	
vedoucí/ho	64	lidí,	převážně	studentů.	Tito	dobrovolníci	měli	obvykle	
předchozí	zkušenost	z	dobrovolnického	projektu	-	11	z	nich	vedlo	pro-
jekt	v	ČR	již	v	loňském	roce,	31	dobrovolníků	mělo	zkušenost	z	pro-
jektu	v	zahraničí.	Vedoucí	na	místě	projektu	zodpovídají	za	koordinaci	
mezinárodní	skupiny	i	za	komunikaci	s	partnerskou	organizací,	organi-
zují	práci	i	volnočasové	aktivity.
Loňské	 dobrovolnické	 projekty	 INEX-SDA	 trvaly	 celkem	 600	 dnů,	

během	nichž	424	dobrovolníků	(zahraničních	účastníků	+	vedoucích)	
společně	odpracovalo	23	320	člověkohodin.

Personální zajištění programu: Petr	 Beneš	 –	 koordinátor	 programu,	
Enguarran	Massis	–	dobrovolník	v	rámci	projektu	Amicus,	Lukáš	Válek	–
dobrovolník,	Zuzana	Pártlová	–	koordinátorka	školení	a	lektorka	INEX-SDA,	
14	odborných	lektorů	a	školitelů	z	řad	zkušených	dobrovolníků
Program	„Dobrovolníci	pro	obce	a	organizace“	je	akreditován	dle	zákona	
č.	198/2002	Sb.,	o	dobrovolnické	službě,	a	v	roce	2009	byl	finančně	podpo-
řen	Ministerstvem	vnitra	České	republiky.
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Workcampy v České republice v roce 2009
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Rozvojové 
vzdělávání

INEX-SDA	se	problematice	rozvojových	zemí	a	globálnímu	rozvojovému	vzdělávání	systematic-
ky	věnuje	od	roku	2002.	Od	té	doby	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	zážit-
ky,	informovat	veřejnost	o	problémech	těchto	zemí	a	podpořit	jejich	řešení.	Dobrovolníci	využíva-
jí	svých	zkušeností	při	přednáškách,	kampaních,	výstavách	a	dalších	akcích,	v	nichž	je	INEX-SDA	
podporuje.	Mezi	naše	hlavní	aktivity	v	oblasti	globálního	rozvojového	vzdělávání	patří	program	
GLEN	a	projekt	Fotbal	pro	rozvoj.
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Program GLEN – Global 
Education Network 
of Young Europeans
Program	 globálního	 rozvojového	

vzdělávání	GLEN	přispívá	k	posilování	
povědomí	 evropské	 veřejnosti	 o	 pro-

blémech	rozvojových	zemí.	Účastníci	programu,	kteří	úspěšně	absolvu-
jí	výběrové	řízení,	projdou	dvěma	mezinárodními	týdenními	semináři,	
na	kterých	jsou	připravováni	na	tříměsíční	práci	v	neziskové	organiza-
ci	v	rozvojové	zemi.	Po	návratu	z	projektu	v	rozvojové	zemi	se	podíle-
jí	na	realizaci	nebo	sami	realizují	činnost	v	oblasti	globálního	rozvojo-
vého	vzdělávání.
GLEN	 je	 založen	 na	 spolupráci	 jedenácti	 evropských	 neziskových	

organizací	 převážně	 z	 nových	 členských	 států	 Evropské	 unie	 (Česká	
republika,	 Slovensko,	 Polsko,	 Maďarsko,	 Litva,	 Lotyšsko,	 Estonsko,	
Slovinsko,	Malta,	Německo	a	Francie).
V	 roce	 2009	 se	 programu	 GLEN	 zúčastnilo	 7	 mladých	 česko-

německých	dvojic,	které	pracovaly	3	měsíce	u	neziskových	organizací	
v	Mongolsku,	Vietnamu,	Keni,	Nigérii,	Etiopii	a	Zambii.
Stěžejní	náplní	programu	GLEN	v	České	republice	je	osvětová	čin-

nost,	v	rámci	které	proběhlo	během	roku	2009	téměř	40	besed,	před-
nášek,	diskusí	a	workshopů.	Nechyběla	ani	publikační	a	mediální	čin-
nost,	účastníci	napsali	na	základě	svých	zážitků	a	zkušeností	z	projektů	
několik	zajímavých	článků	a	uspořádali	následující	akce:
n „NEviditelní“	–	soubor	fotografií	se	zaměřením	na	tematiku	integ-
race	Romů	do	společnosti	v	různých	zemích	Evropy,	autorem	je	Lukáš	
Houdek	(účastník	projektu	GLEN	2008).	Výstava	byla	v	roce	2009	pre-
zentována	v	Městském	domě	dětí	a	mládeže	v	Šumperku,	na	festivalu	
Colour	Meeting	v	Poličce	a	v	kavárně	Kratochvíle	v	Olomouci	u	příleži-
tosti	festivalu	Jeden	svět.

n „Kořeny/Roots“	 –	 fotografická	 výstava,	 která	má	 za	 cíl	 seznámit	
veřejnost	s	existencí	a	životem	keňských	domorodých	kmenů	Gabra,	
Turkana,	Samburu	a	El	molo.	Současně	má	poukázat	na	problémy,	se	
kterými	se	potýkají	ve	svém	každodenním	životě.	Výstava	byla	v	roce	
2009	prezentována	na	venkovní	opěrné	zdi	Kaštan	ve	Stříbře.
n „D/ROMové“	–	soubor	dokumentárních	fotografií	ze	severní	Indie	
mapující	život	kasty	šilpkar	ze	skupiny	dómů.	Fotografie	zachycují	kaž-
dodenní	život	této	skupiny,	její	tradiční	profese	a	upozorňují	na	proble-
matiku	 kastovního	 systému.	Výstava	byla	 v	 roce	2009	prezentována	
v	prostorách	Gymnázia	ve	Stříbře.
n Koncert proti chudobě a na podporu partnerství se školami z roz-
vojového jihu v Děčíně	–	na	koncertě	vystoupilo	několik	zajímavých	
hudebních	skupin,	cílem	koncertu	bylo	mimo	jiné	podpořit	partnerství	
se	 školami	 z	 rozvojových	 zemí,	 konkrétně	 pak	 partnerství	Máchovky	
v	Děčíně	a	The	Youth	House	v	Hanoji.
n „Cesta životem, cesta světem“	–	putovní	výstava	dokumentárních	
fotografií	dobrovolníků	programu	GLEN	z	let	2006	a	2007	v	Zambii,	
Keni,	Etiopii,	Mosambiku,	Mongolsku,	Jemenu,	Indii	a	ve	Vietnamu.	
V	 roce	 2009	 jsme	 výstavu	 prezentovali	 na	 festivalu	 Jeden	 svět	
v	Děčíně,	v	Domě	dětí	a	mládeže	v	Šumperku,	v	Kongresovém	cen-
tru	v	Praze	v	rámci	Evropské	konference	o	mládeži	během	předsed-
nictví	ČR	v	Radě	EU	a	v	Univerzitní	knihovně	Technické	univerzity	
v	Liberci.
n „Behind Safari“ –	putovní	výstava	dokumentárních	fotografií	účast-
níka	programu	GLEN	2008	v	Keni	Lukáše	Houdka;	v	 roce	2009	byla	
prezentována	 v	 průběhu	 konference	 FoRS	 „Efektivnost	 organizací	
občanské	společnosti	v	rozvojové	spolupráci”,	v	budově	Českého	roz-
hlasu	v	Českých	Budějovicích	a	v	kavárně	3trojka	v	Brně.
n Výstava	 Střípky z Tanzanie a Zambie	 –	 autorkou	 je	 Magdaléna	
Herová	 (účastnice	 projektu	 GLEN	 2006),	 výstava	 byla	 prezentována	
v	Severočeské	vědecké	knihovně	v	Ústí	nad	Labem.
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Koordinátorka programu:	Jana	Jeništová
Program	finančně	podpořili:	Ministerstvo	zahraničních	věcí	ČR	v	rám-
ci	Programu	zahraniční	 rozvojové	 spolupráce	ČR,	Spolkové	minister-
stvo	pro	hospodářskou	spolupráci	a	rozvoj	Spolkové	republiky	Německo	
(BMZ),	Česko-německý	fond	budoucnosti.

Někteří z účastníků programu GLEN hovoří o své zkušenosti:

„Učitelé	byli	většinou	velmi	ochotní	a	pomáhali	nám	s	lecčím.	Zvali	
nás	k	sobě	a	dokonce	pro	nás	uspořádali	oslavu	na	rozloučenou.	Biskup	
Kageya	byl	také	velmi	příjemný	a	vycházel	nám	vstříc.	Vždycky	jsme	
u	něj	byly	vítány	a	pomáhal	nám	s	různými	formalitami,	např.	v	jedná-
ní	s	imigračním	úřadem.“

Tereza	Rejšková,	„Education	for	Sustainable	Learning,	
United	Church	of	Zambia“,	Zambie	2009

„Zkušenosti,	které	jsem	nabyl	během	programu,	jsou	neocenitelné.	
Mohu	říkat	„klišé“,	která	jsou	ale	pravdou:	poznal	jsem	mnoho	přátel-
ských,	inteligentních,	pracovitých	lidí.	Naučil	jsem	se	respektovat	vel-
mi	rozdílné	přístupy	k	práci	a	životu	vůbec,	naučil	jsem	se	komuniko-
vat	s	lidmi	s	jinou	kulturou.“

Tomáš	Dopita,	„Human	Resource	Management	in	a	non-govern-	
mental	organization,	SJ	Vietnam”,	Vietnam	2009

„Během	čtyř	měsíců	v	Keni	jsem	měl	možnost	zažít	spoustu	nových	
věcí,	 naučit	 se	 hodně	 o	 druhých	 lidech,	 o	 keňské	 kultuře,	 ale	 také	
(a	 možná	 ještě	 mnohem	 více)	 o	 naší	 evropské	 kultuře.	 Nikdy	 dřív	
jsem	v	zemi	globálního	 jihu	nepobýval,	 takže	 jsem	přesně	nevěděl,	
co	mám	očekávat,	a	teď	vím,	že	jsem	rozhodně	nebyl	připraven	na	tak	
velký	kontrast.“

Jiří	Pánek,	„Asset	mapping	of	Nairobi’s	informal	settle-
ments,	Makadara	United	Youth	Groups”,	Keňa	2009
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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	života	v	afrických	slumech.	Díky	tomuto	
projektu	přijelo	v	červnu	2009	do	České	republiky	šest	chlapců,	tři	dív-
ky	a	jeden	vedoucí	z	nairobské	organizace	MYSA.	V	Praze,	v	Olomouci,	
na	Bruntálsku,	v	Mostě	a	v	Uničově	odehráli	celkem	osm	fotbalových	
turnajů,	 kterých	 se	 zúčastnilo	dohromady	40	 týmů	a	přibližně	1500	
diváků.
Turnaje	doprovázel	 rozvojově-osvětový	program:	vzdělávací	seminá-

ře	 na	 středních	 školách	 zaměřené	 na	 globální	 vzdělávání,	 interkultur-
ní	a	rozvojovou	problematiku	(korupce,	HIV/AIDS,	dětská	práce	aj.),	fil-
mové	projekce	spojené	s	debatami	a	kulturní	akce	pro	veřejnost,	které	
navštívilo	přibližně	2000	diváků.	Jednou	z	největších	akcí	bylo	interkul-
turní	 odpoledne	 na	 hlavním	 náměstí	 v	 Olomouci	 a	 dále	 již	 třetí	 roč-
ník	 Pražského	 dne	 pro	Afriku,	 v	 rámci	 kterého	 proběhl	 sportovní	 tur-
naj	za	účasti	patrona	projektu	-	fotbalisty	Tomáše	Ujfalušiho,	fotbalového	
týmu	Amfora	Praha	v	čele	s	Petrem	Salavou	a	hlavních	partnerů	projek-
tu.	Téhož	dne	se	na	Střeleckém	ostrově	v	Praze	uskutečnil	hudební	kon-
cert	za	účasti	„Andělem“	oceněné	kapely	Toxique.
Aktivity	 projektu	 Fotbal	 pro	 rozvoj	 se	 neomezují	 pouze	 na	 dobu	

návštěvy	 keňských	 hráčů,	 ale	 konají	 se	 v	 průběhu	 celého	 roku.	 Tým	
Fotbalu	pro	rozvoj,	složený	ze	studentů	partnerských	škol	projektu,	se	
v	 květnu	 zúčastnil	 evropského	 fotbalově-rozvojového	 „šampionátu“	
v	Bosně	a	Hercegovině.	Celkem	se	do	projektu	zapojilo	12	středních	škol	
ze	3	regionů	–	dohromady	800	středoškoláků.
Studenti	a	široká	veřejnost	se	mohli	aktivně	zapojit	do	„Sbírky	kopa-

ček	 a	míčů	 pro	Afriku“,	 která	 probíhala	 od	 května	 do	 června	 2009.	
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Vybrané	 fotbalové	 vybavení	 bylo	 v	 červenci	 2009	 za	 pomoci	 týmu	
Amfora	 Praha	 převezeno	 a	 slavnostně	 předáno	 do	 rukou	 organizace	
MYSA	přímo	v	Nairobi.	V	konečném	součtu	se	jednalo	o	177	párů	kopa-
ček,	115	míčů	a	40	dresů,	triček	a	dalšího	sportovního	vybavení.
S	mediální	kampaní	 již	tradičně	velice	pomohla	reklamní	agentura	

Euro	RSCG.	Za	podporu	děkujeme	také	Tomášovi	Ujfalušimu	a	keňské-
mu	učiteli	angličtiny	Danielu	Kivairovi.

Koordinátoři projektu:	Pavel	Žwak,	Daniela	Bodnárová	a	Jiří	Hájek
Projekt	finančně	podpořilo	Ministerstvo	zahraničních	věcí	ČR.

Úryvek z eseje jedné ze středoškolských studentek zapojených 
do projektu v roce 2009

Velmi	 se	mi	 líbí	 koncept	 celého	 projektu,	 a	 i	 když	 fotbal	 nehra-
ji,	 spojení	 fotbalu	 a	 právě	 rozvojové	 spolupráce	 mě	 velmi	 oslovi-
lo.	 Problematika	 rozvojových	 zemí	mě	 velmi	 zajímá,	 už	 i	 proto,	 že	
není	hlavní	prioritou	dnešního	světa	 (společnosti).	Podle	mě	 je	vel-
ká	 škoda,	 že	 české	 školství	 dává	 této	 problematice	 tak	 málo	 pro-
storu,	protože	právě	u	 informovanosti	 to	všechno	 začíná.	 Je	 super,	
že	 právě	 Fotbal	 pro	 rozvoj	 se	 snaží	 vzdělávat	 veřejnost,	 hlavně	
tedy	 studenty	 středních	 škol,	 a	 dává	 jim	 možnost	 udělat	 si	 vlast-
ní	 názor	 na	 věc.	 I	 když	 týdenní	 pobyt	 Keňanů	 nemůže	 člověka	
kompletně	 přetransformovat,	 určitě	 mnohým	 pomůže	 otevřít	 oči.	
Mělo	by	být	 povinností	 každého	 člověka,	 který	 je	na	 tom	podstatně	
lépe	než	většina	lidí	na	této	planetě,	se	snažit	o	situaci	v	zemích	třetí-
ho	světa	zajímat.	Každá	malá	věc	se	počítá,	a	i	když	člověk	nezachrá-
ní	svět,	může	každou	maličkostí	přispět	k	jeho	rozvoji.	Díky	za	Fotbal	
pro	rozvoj!

Hanka	Vacková,	Gymnázium	Olomouc	–	Hejčín

Při příležitosti exhibičního utkání fotbalového klubu Amfora Praha 
s keňskými fotbalisty z organizace MYSA proběhlo dne 2. 7. 2009 
v Nairobi oficiální předání Sbírky kopaček a míčů.

Fotbalový svátek byl zahájen projevem české velvyslankyně, paní 
Gity Fuchsové. Další proslovy zdůrazňující důležitost česko-keňské 
spolupráce pronesl i zakladatel organizace MYSA Bob Monroe či 
keňský ministr sportu. Ke slovu se záhy dostal lídr fotbalového týmu 
Amfora Praha Petr Salava, jenž předal do rukou ředitele organizace 
MYSA Petera Karanji míč symbolizující sbírku z Česka.

Význam tohoto daru ocenil i Bob Monroe, zakladatel organizace. 
Dle jeho slov je to výborný způsob, jak děti z organizace MYSA 
motivovat k jejich dalším aktivitám. “Kopačky a míče však nedo-
stanou zadarmo, nýbrž jako ocenění za svou poctivou práci v orga-
nizaci. Část sbírky obdrží vítězové fotbalových turnajů, část bude 
distribuována těm, kteří fotbalovou výbavu neprodleně potřebují. 
Chceme se tak nadále řídit naším heslem YOU DO SOMETHING, 
WE DO SOMETHING.”

Po zahajovacích projevech následovala exhibiční fotbalová utkání. 
Kromě týmu pražské Amfory se tak divákům představil i tým zastu-
pitelů města Nairobi, tým úředníků keňské vlády či mistrovský tým 
keňské fotbalové ligy Mathare United.
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V	průběhu	roku	zajišťuje	INEX-SDA	různé	akce,	přípravné	semináře	a	setkání	v	rámci	svých	
programů	a	projektů.	Využívá	k	 tomu	zejména	prostor	bývalé	venkovské	školy	v	Kosteleckých	
Horkách	u	Chocně.	Centrum	zároveň	slouží	jako	ubytovna,	prostory	pronajímáme	jednotlivcům	
na	víkendové	pobyty	nebo	školám,	neziskovým	organizacím	a	dalším	subjektům	k	pořádání	škole-
ní	a	jiných	akcí.	Zájemci	o	pronájem	se	mohou	e-mailem	obracet	na	skola@inexsda.cz.

V roce 2009 proběhly ve školicím centru například tyto akce:
n 3	školení	pro	vedoucí	mezinárodních	dobrovolnických	projektů	v	ČR;
n 2	přípravné	semináře	pro	dobrovolníky	vysílané	do	zemí	tzv.	Regionu	2;
n celkem	2	akce	v	rámci	projektu	Fotbal	pro	rozvoj:	příprav-
ný	seminář,	závěrečné	zhodnocení	s	keňským	týmem;

n seminář	o	rozvojové	spolupráci	programu	GLEN,	druhý	přípravný	seminář	GLEN,	
TRANSFER	seminář	(metodický	seminář	rozvojového	vzdělávání	programu	GLEN);

n 2	dvoutýdenní	mezinárodní	dobrovolnické	projekty	pro	účastníky	ze	zahraničí;
n setkání	vedoucích	mezinárodních	dobrovolnických	projektů	v	ČR;
n setkání	účastníků	mezinárodních	dobrovolnických	projektů	v	zahraničí.

Správce	Venkovského	školicího	centra	INEX-SDA:	Mirek	Kopecký

Akce 
a školení
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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.

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.cz

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)	 www.asa-programm.de
	 (+	dalších	10	evropských	organizací	zapojených	do	programu	GLEN)
n Mathare	Youth	Sport	Association	(MYSA,	Keňa)	 www.mysakenya.org
	 (+	dalších	6	organizací	ze	Zambie,	Nigérie,	Mongolska	a	Vietnamu	
spolupracujících	na	programu	GLEN)

n Centrum	Jindřicha	Trachty	(Bataypora,	Brazílie)	 www.cmjt.org
n Vienna	Institute	for	International	Dialogue	and	Cooperation	(Rakousko)	 www.vidc.org
n Unione	Italiana	Sport	per	Tutti	(Itálie)	 www.uisp.it
n Mahatma	Gandhi	Human	Rights	Organisation	(Maďarsko)		 www.gandhi.ini.hu

Spolupráce 
na národní 

a mezinárodní 
úrovni
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Spolupráce v rámci Alliance of European 
Voluntary Service Organizations

V	rámci	mezinárodní	sítě	organizací	Alliance	of	European	Voluntary	
Service	 Organisations	 jsme	 se	 zapojili	 do	 projektu	 „Sustainability	
campaign“,	která	má	za	cíl	zvyšovat	povědomí	o	problematice	ochra-
ny	životního	prostředí	a	vést	k	ekologické	zodpovědnosti.	Řada	našich	
projektů	je	environmentálního	či	ekologického	zaměření	a	ve	spojení	
s	místními	partnery	a	proškolením	dobrovolných	vedoucích	můžeme	
cíleně	působit	a	vést	dobrovolníky	v	této	oblasti	 (např.	doporučením	
šetrnějšího	způsobu	dopravy	na	projekt,	hospodařením	s	vodou,	třídě-
ním	odpadu	atd.).
V	 téže	 síti	 máme	 (nově	 od	 roku	 2009	 či	 dlouhodobě)	 zastoupení	

v	těchto	pracovních	skupinách:

n North-South Working Group	–	skupina	se	zabývá	dobrovolnictvím	
v	zemích	tzv.	globálního	jihu,	jeho	specifiky	a	spoluprací	s	jižními	part-
nerskými	organizacemi	(1	zaměstnanec	INEX-SDA);
n Training Needs Working Group	–	skupina	se	zabývá	metodikou	pří-
pravných	školení	pro	dobrovolnické	projekty	i	dalšího	vzdělávání	ško-
litelů	 a	 sama	 taková	mezinárodní	 školení	 organizuje	 (1	 členka	 Rady	
a	koordinátorka	školení	INEX-SDA);
n External Relations Committee	–	skupina	má	na	starosti	rozšiřová-
ní	a	prohlubování	vztahů	Alliance	s	veřejností	a	ostatními	dobrovolnic-
kými	sítěmi	v	evropském	a	celosvětovém	měřítku	(1	člen	INEX-SDA).
Zastoupení	 v	 pracovních	 skupinách	 Alliance	 přispívá	 ke	 zlepšení	

postavení	a	vlivu	INEX-SDA	na	mezinárodní	úrovni,	k	dalšímu	rozvo-
ji	našich	projektů	a	jejich	jednotlivých	částí,	stejně	jako	ke	zlepšování	
služeb,	které	našim	dobrovolníkům	poskytujeme.
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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 2009:

n pravidelná	účast	na	koordinačních	schůzkách	ke	kampani	Česko	proti	chudobě
n 03/09	seminář	nové	formy	fundraisingu	(Praha,	OSN)
n 03/09	Cestovatelský	veletrh	(Praha)
n 04/09	Veletrh	neziskových	organizací	(Praha,	La	Fabrika)
n 05/09	DEEEP	Development	Education	Forum	meeting	(Praha)
n 06/09	školení	Evropské	dobrovolné	služby	–	VOHO	(Zdislavice)
n 06/09	seminář	Peace	Education	and	Global	Learning	(Praha)
n 06/09	mediální	školení	od	organizace	Člověk	v	tísni	(Praha)
n 09/09	Letní	škola	rozvojové	pomoci	a	spolupráce	(Olomouc)
n 10/09	Dny	Česka	proti	chudobě	(Vsetín)

Účast na mezinárodních akcích a prezentace INEX-SDA v zahraničí v roce 2009:

n 02/09	GLEN	Partners	Meeting,	Tandems	Matching,	(Německo,	Berlín)
n 03/09	Alliance	Technical	Meeting	–	mezinárodní	setkání	partner-
ských	dobrovolnických	organizací	(Itálie,	Benátky)

n 04/09	GLEN	RENew	–	seminář	k	metodice	v	rozvojovém	vzdělá-
vání,	Partners	Assembly,	(Francie,	Montreuil-Bellay)

n 04/09	Camp-leaders	Training	(Španělsko	–	Tenerife,	El	Bolico)
n 05/09	přípravný	seminář	GLEN	(Německo,	Werftpfuhl)
n 09/09	studijní	návštěva	v	Parlamentu	EU	v	Bruselu
n 09/09	Post	Camp	Event	(Alliance),	(Řecko,	Santorini)
n 10/09	European	Development	Days	(Švédsko,	Stockholm)
n 11/09	General	Assembly	(Alliance),	(Francie,	Paříž)
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Finanční 
zpráva 

The Financial 
Report

Tato	 finanční	 zpráva	 se	 týká	
centrální	 organizace	 INEX	 –	
Sdružení	 dobrovolných	 akti-
vit.	 Pobočky	 sdružení	 –	 Brno,	
Kostelecké	Horky	a	Bílé	Karpaty	
–	 jsou	 ekonomickými	 subjek-
ty	 s	 vlastním	 hospodařením.	
Sdružení	hospodařilo	v	roce	2009	
se	ziskem	248	tisíc	Kč.	Dle	usne-
sení	Generálního	shromáždění	ze	
dne	4.	6.	2010	bude	hospodářský	
výsledek	 převeden	 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	 finan-
cial	management.	The	manage-
ment	of	 the	year	2009	resulted	
in	 profit	 of	 248	 thousand	 CZK.	
According	 to	 the	 resolution	 of	
the	 General	 Assembly	 from	
June	4	2010,	 the	profit	will	 be	
transmitted	 to	 surplus	 fund	 of	
the	association.
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Účastnické 
poplatky / 

Participants fees
24,3 %

Tržby z prodeje služeb / 
Revenue from own 

activities 
9,5 %

Provozní dotace / 
Government and EU 

funding 
62,3 %

Dary a příspěvky / 
Gifts
2,9 %

Ostatní služby / 
Other services

11,5 %

Poskytnuté  
příspěvky / Gifts

and contributions
0,7 %

Náklady 
na dobrovolníky / 

Volunteer expenses
39,9 %

Spotřeba 
materiálu a zboží / 
Materials, goods

1,7 %

Provozní náklady /
Utilities and office 

expenses
15,6 %

Mzdy zaměstnanců 
(HPP, DPP) / 

Employee wages
24,0 %

Smlouvy o dílo / 
Contracts

6,6 %
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Rozdělení výnosů dle zdrojů / Income by source v Kč / in CZK v/in %

Účastnické (a registrační) poplatky / Participants fees 1 664 684 24,3

Provozní dotace / Government and EU funding 4 262 907 62,3

Státní dotace – Ministerstvo zahraničních věcí – Fotbal pro rozvoj 590 000 8,6

Státní dotace – Ministerstvo zahraničních věcí – GLEN 1 843 200 26,9

Státní dotace – Ministerstvo vnitra – Vysílání dobrovolníků do zahraničí 350 000 5,1

Státní dotace – Ministerstvo vnitra – Dobrovolníci pro obce a organizace 180 000 2,6

Státní dotace – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Kukátko 70 000 1,0

Evropské dotace – Česká národní agentura Mládež – Evropská dobrovolná služba 1 143 376 16,7

Evropské dotace – Evropská komise – Football for Development (partneři projektu) 86 331 1,3

Dary a příspěvky / Gifts 201 725 2,9

Členské příspěvky / Members fees 7 000 0,1

Dary / Gifts 194 725 2,9

Tržby z prodeje služeb / Revenue from own activities 717 343 10,5

Pronájem ubytovacích a školicích prostor, školení na zakázku 
/ Rent of accomodation and training centre, special trainings 304 375 4,4

Přefakturace nákladů na dobrovolníky (EVS, školení GLEN) / Share in from partner organisations on volunt. expenses 303 245 4,4

Ostatní výnosy – dobrovolníci EVS, podíl na pronájmu školy, úroky, kurzové zisky 
/ Share in expenses of training centre, EVS preparation, interest, exchange rate profit, etc. 109 722 1,6

CELKEM / TOTAL 6 846 659 100
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Výsledky hospodaření / Financial management results 2009 

Náklady / Expenditure 6 598 338

Výnosy / Income 6 846 659

Hospodářský výsledek – zisk / Bottom line – profit 248 321

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

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

2 633 264 39,9

Spotřeba materiálu a zboží (kancelářský a provozní materiál, drobný majetek) 
/ Materials, goods

112 840 1,7

Provozní náklady (nájem, el. energie, vodné, stočné, plyn, telefony, internet, poštovné, 
bankovní poplatky, cestovné, opravy a udržování, ...) / Uti-
lities and office expenses, taxes and fees

1 028 201 15,6

Mzdy (HPP, DPP), povinné odvody a benefity zaměstnanců (stravenky SODEXHO + provize) 
/ Employee wages and benefits for employees

1 584 973 24,0

Smlouvy o dílo (lektoři, koordinátoři) / Contracts – lecturers, trainers, co-ordinators 433 740 6,6

Ostatní služby (tisk, grafické práce, kopírování, propagace, odborné 
a ekonomické poradenství, účetnictví) / Other services

757 772 11,5

Poskytnuté příspěvky (členské příspěvky jiným organizacím + příspěvky pobočkám) 
/ Gifts and contributions

47 548 0,7

Celkem /Total 6 598 338 100
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2009 
(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 57 51
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 87 87
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -30 -36
B. Krátkodobý majetek celkem 1 767 2 624
I. Zásoby celkem 237 77
II. Pohledávky celkem 967 1 756
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 527 773
IV. Jiná aktiva celkem 36 18

Aktiva celkem 1 824 2 675

PASIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 717 965
I. Jmění celkem 78 717
II. Výsledek hospodaření celkem 639 248
B. Cizí zdroje celkem 1 107 1 710
I. Rezervy celkem   
II. Dlouhodobé závazky celkem 178 32
III. Krátkodobé závazky celkem 929 1 678
IV. Jiná pasiva celkem   

Pasiva celkem 1 824 2 675
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Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2009 
(uvedeny pouze řádky s nenulovou hodnotou)  (v celých tis. Kč)

ZISKY A ZTRáTY Činnosti
Hlavní Hospodářská Celkem

A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem 253  253
II. Služby celkem 2 476  2 476
III. Osobní náklady celkem 1 478  1 478
IV. Daně a poplatky celkem 4  4
V. Ostatní náklady celkem 199  199
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 6  6
VII. Poskytnuté příspěvky celkem 2 129  2 129
VIII. Daň z příjmů celkem 54 54 

Náklady celkem 6 545  6 545
B. Výnosy  
I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 2 272   2 272
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem   
III. Aktivace celkem   
IV. Ostatní výnosy celkem 110  110
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
VI. Přijaté příspěvky celkem 202  202
VII. Provozní dotace celkem 4 263  4 263

Výnosy celkem 6 847  6 847
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 302  302
D. Výsledek hospodaření po zdanění 248  248 
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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	2009	v	pobočce	působilo	20	vyškolených	dobrovolníků,	z	nich	16	pra-
covalo	se	skupinou	26	dětí	v	programu	Cipísek,	jedna	dobrovolnice	pomáhala	při	realizaci	progra-
mu	Veselá	škola	a	3	dobrovolníci	se	podíleli	na	projektu	S	chutí	do	toho.	Do	činností	byli	zapojeni	
také	praktikanti	z	brněnských,	především	vysokých,	škol.

Představení 
poboček 

INEX-SDA
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n Cipísek –	 projekt	 umožňuje	 dítěti	 začlenit	 se	 mezi	 stejně	 sta-
ré	děti,	 zažít	 s	nimi	netradiční	věci	 a	naučit	 se	 fungovat	v	kolekti-
vu.	V	 roce	2009	uspořádal	 INEX-SDA	Brno	pro	děti	 z	projektu	 čtr-
náctidenní	 letní	 tábor	 ve	 Vojtěchově,	 jarní	 a	 podzimní	 víkendový	
pobyt	v	Buchlovicích	a	pravidelné	každotýdenní	aktivity	ve	volnoča-
sové	klubovně	v	ulici	Chlupova	nebo	v	přírodě	v	okolí	Brna.	Pro	pro-
jekt	Cipísek	se	také	uskutečnila	benefiční	akce	Sportování	s	Cipískem	
na	hřišti	ČAFC	Židenice.
n Veselá škola – oblíbený	volnočasový	kroužek	pro	děti,	které	se	hůře	
zařazují	do	kolektivu	vrstevníků	(děti	přistěhovalců,	nové	děti	na	ško-

lách,	hyperaktivní	děti	apod.).	Již	dlouhodobě	probíhá	v	prostorách	ZŠ	
Masarova	v	Brně.
n S chutí do toho – projekt	tvoří	několik	malých	klubů,	kde	děti	společ-
ně	realizují	různé	aktivity.	V	roce	2009	pokračoval	zejména	zájem	o	klub	
malé	kopané.	Sdružení	provozuje	superligový,	druholigový	a	 juniorský	
oddíl	malé	kopané,	všechny	kluby	v	roce	2009	reprezentovaly	sdružení	
na	turnajích	a	soutěžích.	Superligový	oddíl	obsadil	12.	místo	v	nejvyš-
ší	brněnské	soutěži,	druholigový	oddíl	padl	až	v	semifinále	play	off	dru-
hé	ligy,	juniorský	oddíl	překvapil	celkovou	bronzovou	příčkou	v	Bambini	
lize.	 Zúčastnili	 jsme	 se	 také	 řady	 prestižních	 turnajů	 jako	 je	 Quanto	
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Cup	v	Moravské	Třebové,	Kvasar	Cup	v	Černé	Hoře	nebo	Forman	Cup	
v	Boskovicích,	kde	jsme	se	dostali	z	těžké	skupiny	až	do	čtvrtfinále.
n Informační a poradenské centrum, kontaktní místo pro vysílání 
dobrovolníků do zahraničí – centrum	pomáhá	dobrovolníkům,	pro	něž	
se	nenašly	vhodné	programy,	 s	hledáním	 jiné	možnosti	 seberealiza-
ce.	Ve	spolupráci	s	centrálou	INEX-SDA	poskytuje	od	dubna	do	června	
informace	o	dobrovolnických	projektech	v	zahraničí	a	pořádá	školení	
pro	vysílané	dobrovolníky.

Předseda	pobočky	INEX-SDA	Brno:	Jaroslav	Kundrát
Koordinátoři	projektů:	Jaroslav	Kundrát,	Zuzana	Pokorná,	Petra	Nováčková
Projekty	finančně	podpořili:	Magistrát	města	Brna	–	odbor	školství,	mláde-
že	a	tělovýchovy,	Nadace	Divoké	husy,	ÚMČ	Brno-Líšeň,	ÚMČ	Brno-střed,	
Mzdy	a	účetnictví	–	Markéta	Kundrátová,	Jaroslav	Kundrát,	Jihomoravský	
kraj	–	oblast	prevence	kriminality	a	národnostních	menšin,	Fond	pomo-
ci	Siemens,	Nadace	rozvoje	občanské	společnosti	z	výtěžku	veřejné	sbír-
ky	 Pomozte	 dětem,	 Nadace	 Vodafone,	 Nadace	 Člověk	 člověku,	 Nadace	
Via,	Poštovní	spořitelna,	Bikes	Publishing,	s.r.o.,	Nasport,	Adidas,	Ing.	Jan	
Pokorný,	Ing.	Jana	Pokorná,	Ondřej	Gajdoš,	Petr	Pour,	Ing.	Jiří	Matějíček,	
Martina	Němcová,	Jeanne	Radonová

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	enviromentální	výchovu	a	na	oživení	místního	dění	
prostřednictvím	 akcí	 pro	 veřejnost,	 například	 tvůrčích	 a	 řemeslných	
dílen,	přednášek	a	osvětových	akcí.
n 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	
zdrojů	a	materiálů.	Dům	je	vytápěn	dřevem,	využívá	sluneční	ener-
gii,	odpad	je	tříděn	předáván	k	recyklaci.	Chová	se	zde	řada	domácích	
zvířat	(ovce,	kozy,	slepice)	a	pro	vlastní	spotřebu	se	vyrábí	kozí	sýr.	
Děti	si	zde	mohou	zahrát	tradiční	stolní	hry	z	různých	koutů	Evropy,	
vyzkoušet	si	tkaní	na	tkalcovském	stavu	či	předení	na	kolovrátku.
Obyvateli	Modrého	domu	jsou	již	devátým	rokem	zahraniční	dobro-

volníci	Evropské	dobrovolné	služby,	kteří	se	zde	učí	venkovskému	hos-
podaření	a	péči	o	usedlost	a	zahradu.
n Venkovské informační centrum	 –	 funguje	 sezónně	 na	Modrém	
domě,	slouží	řadě	veřejných	aktivit.	Pravidelně	se	zde	konají	řeme-
slné	a	tvůrčí	dílny	pro	veřejnost,	přednášky	a	tematické	výstavy.	Je	
zde	možné	 zakoupit	místní	 produkty,	 výrobky	 Fair	 Trade	 a	 bylinné	
čaje.	K	dispozici	jsou	publikace	a	brožurky	s	enviromentální	a	regio-
nální	tematikou.
n 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	enviromentální	výchovu	a	lze	si	je	prohlédnout	také	při	
akcích	pro	 veřejnost.	V	 roce	2009	pokračovala	 rekonstrukce	 objektů	
a	výstavních	prostor	muzea.
n Středisko enviromentální výchovy	–	nabízí	výukové	programy	pro	
školy	s	enviromentální,	venkovskou,	rozvojovou	a	multikulturní	tema-
tikou.	Programy	probíhají	v	areálu	Modrého	domu,	v	terénu	nebo	pří-
mo	na	školách.	V	nedalekém	Venkovském	školicím	centru	se	uskuteč-
ňují	pobytové	programy,	semináře	pro	pedagogy	a	školení	pro	lektory.
n 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.
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Předseda	pobočky	INEX-SDA	Kostelecké	Horky:	David	Dušánek
Koordinátoři	 projektů:	 Petr	 Kulíšek,	 Ida	 Kadlecová,	 Pavla	 Ernekerová,	
Alžběta	Trojanová
Správa	objektů:	Miroslav	Kopecký
Projekty	 finančně	 podpořili:	 Ministerstvo	 životního	 prostředí	 ČR,	
Ministerstvo	školství,	mládeže	a	tělovýchovy,	Královéhradecký	kraj,	ČNA	
Mládež,	Program	rozvoje	venkova	ČR,	Evropský	zemědělský	fond	pro	rozvoj	
venkova:	Evropa	investuje	do	evropských	oblastí,	obec	Kostelecké	Horky,	
Středisko	ekologické	výchovy	SEVER	a	SFŽP	v	rámci	projektu	KAPKA	21,	
Ministerstvo	životního	prostředí	a	Ministerstvo	školství,	mládeže	a	tělový-
chovy	v	rámci	společného	programu	Národní	síť	EVVO.

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.	V	 roce	
2009	pobočka	propagovala	INEX-SDA	a	jeho	dobrovolnické	projekty	na	
akcích	Strážnické	vinobraní,	Regiontour,	Slowfood	Wien,	BIO	Bartákův	
hrnec,	Tradice	Slovácka	aj.
n Venkovské centrum INKLUB – v	roce	2009	navštívilo	INKLUB	96	
dobrovolníků	 během	9	 akcí.	 Během	 roku	 zde	 pracoval	 přírodovědný	
kroužek,	kterého	se	účastnilo	9	dětí	z	Tvarožné	Lhoty,	součástí	krouž-
ku	bylo	7	výletů	do	blízkého	i	vzdálenějšího	okolí	obce.	INKLUB	nabídl	
veřejnosti	5	víkendových	akcí	a	stal	se	zázemím	pro	akce	v	obci,	např.	
pro	Stavění	máje,	Fašank,	Na	kole	kolem	Strážnice	či	Otvírání	studá-
nek.	Také	 letos	probíhaly	práce	v	terénu,	které	se	týkaly	 jako	každo-
ročně	úpravy	studánek,	záchrany	žab	v	okolí	nádrže	Lučina,	výsadby	
stromků	do	krajiny,	péče	o	přírodní	lokality	a	oskeruše.
n Salaš Travičná – ve	výletním	areálu	pro	ekologii,	řemesla	a	sport	v	pří-

rodě	 byl	 v	 roce	 2009	 zrealizován	 projekt	 „Interaktivní	 sochy	 na	 Salaši	
Travičná“,	kde	vzniklo	8	dřevěných	soch,	které	se	spolu	s	myší	dírou	sta-
ly	novou	atrakcí	pro	návštěvníky	a	jsou	i	krásným	řemeslným	dílem	dopl-
ňující	charakter	areálu.	V	průběhu	roku	proběhly	na	Salaši	různé	akce	pro	
veřejnost.	V	květnu	to	bylo	Otevírání	salaše	a	rozhledny	Travičná,	v	srpnu	
Etnosalaš	a	koncem	září	dvoudenní	akce	Oskorušobraní,	nově	s	výstavou	
vzácných	odrůd	ovoce	a	ochutnávkou	tradičních	jídel,	poslední	akcí	roku	
se	stalo	říjnové	Zavírání	salaše.	Konaly	se	zde	také	tři	mezinárodní	work-
campy,	na	kterých	byl	náplní	práce	dobrovolníků	sběr	bylinek	a	přípra-
va	akcí	Etnosalaš	a	Oskorušobraní.	V	rámci	víkendovek	a	workcampů	zde	
dobrovolníci	nejen	pomohli,	ale	byli	také	seznámeni	s	problematikou	péče	
o	přírodu,	rozvoje	venkova	a	krajiny.	Salaš	navštívilo	téměř	4000	návštěv-
níků	s	velkým	podílem	exkurzí	škol	a	dalších	vzdělávacích	zařízení.
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n Projekt Oskoruše – Muzeum oskeruší a Oskerušová stezka – dalším	
naším	dlouhodobým	cílem	je	projekt	Oskoruše.	Ten	spočívá	v	propaga-
ci	vzácného	a	užitečného	stromu	Jeřábu	oskeruše	(Sorbus	domestica),	
který	má	na	jihovýchodní	Moravě	vzácné	rozšíření.	Součástí	projektu	je	
stratifikace	semen	pro	pěstitele,	zapěstování	vybraných	sazenic,	výsad-
ba	a	péče	o	stromky,	poznávací	exkurze,	sběr	plodů	a	propagace	výrob-
ků	z	oskeruší	(dřevo,	pálenky,	marmelády,	čaj	apod.).	V	roce	2009	sdru-
žení	vstoupilo	do	projektu	Venkovská	tradice	v	krajině,	v	jejímž	duchu	se	
na	Salaši	Travičná	vysadilo	50	stromků	původních	odrůd	a	druhů	ovoce	
z	Tvarožné	Lhoty	a	okolí	–	malý	genofondový	sad.
„Slavnost	oskeruší“,	kterou	INEX-SDA	spolupořádá	v	KD	Tvarožná	

Lhota	spolu	s	obcí	a	Mužským	sborem	Tvarožná	Lhota,	navštívili	part-
neři	 z	 Čech,	 Slovenska	 i	 Rakouska.	 Někteří	 starostové	 a	 významní	
veřejní	 činitelé	 z	 partnerské	 obce	Hanftal	 v	 Rakousku	 či	 z	 agentury	
ochrany	přírody	Slovenska	byli	pasováni	na	Nositele	oskerušové	 tra-
dice	a	za	účasti	starostů	obcí	a	měst	byl	vyhlášen	IV.	 ročník	soutěže	
„Oskoruše	nejkrásnější“.	Tento	rok	jsme	se	také	zúčastnili	středoevrop-
ské	prezentace	Slowfood	ve	Vídni	a	připravili	prezentaci	na	Salimě,	obě	
akce	se	setkaly	s	velkým	zájmem	veřejnosti.	Muzeum	oskeruší,	které	
bylo	díky	podpoře	dobrovolníků	otevřeno	přes	léto	celý	týden,	si	pro-
hlédlo	přes	2300	návštěvníků.	Součástí	nabídky	muzea	je	i	prohlídka	
oskerušové	stezky,	která	je	budována	od	roku	2004.
n Čaje z Bílých Karpat – projekt	zahrnuje	sběr	bylin,	údržbu	loka-
lit	 výskytu,	 pěstování	 vybraných	druhů,	 výrobu	 a	 propagaci	 bylin-
ných	 čajů.	V	 roce	2009	byly	 ve	 spolupráci	 s	 INEX-SDA	Kostelecké	
Horky	a	Sluneční	bránou	s.r.o.	pro	výrobu	připraveny	tyto	regionál-
ní	bylinkové	čaje:
n Horňácký	 odzemek,	 Karpatský	 verbuňk,	 Sedlácký	 čaj	 (regionál-
ní	známka	Tradice	bílých	Karpat)	–	spolupráce	s	obcemi	a	školami	
Horňácka

n Slovanský	bolhoj	–	spolupráce	s	Archeoskanzenem	Modrá

n Oskorušový	sen,	Byliny	z	Lučiny	a	Vojšická	duha	–	
spolupráce	s	obcemi,	školami	a	podnikateli	Strážnicka

n Hýselský	hlt	–	ve	spolupráci	s	obcí	Hýsly	
a	mikroregionem	Moštěnka
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Rada sdružení:

Iva	Vančurová	(dř.	Marková)	–	předsedkyně,	
Zuzana	Pártlová	–	místopředsedkyně,	
Veronika	Endrštová	–	hospodářka,	
Vít	Hrdoušek,	Petr	Kulíšek

Kontrolní výbor:

Štěpán	Bilčík,	Hana	Faltová,	Jakub	Novák

Pracovníci pražské kanceláře INEX-SDA

Ředitelka:	Martina	Ekrtová	(dř.	Jirasová)	
–	finanční	a	personální	řízení
Ekonomka (od	září	2009):	Lucie	Redlová

Koordinátoři programů a projektů:

Vysílání dobrovolníků do zahraničí:
hlavní	koordinátorka	–	Jana	Koňasová
koordinátorka	vysílání	do	Regionu		1	
–	Veronika	Boďová
koordinátorka	vysílání	do	Regionu		2	
–	Romana	Duchoslavová
koordinátorka	vysílání	dobrovolní-
ků	na	dlouhodobé	a	střednědobé	projek-
ty	v	zahraničí	včetně	Evropské	dobrovol-
né	služby	–	Radka	Peterová	(do	června	
2009),	Tereza	Šmídová	(od	června	2009)

Vysílání dobrovolníků do ČR:
hlavní	koordinátor	–	Petr	Beneš

Program GLEN:
hlavní	koordinátorka	–	Jana	Jeništová
koordinátorka	výstavy	–	Lucie	Juříková

Projekt Fotbal pro rozvoj:
hlavní	koordinátor	–	Pavel	Žwak

Koordinátorka školení:	Zuzana	Pártlová
Dobrovolník Evropské dobrovolné služby:
Nikola	Zdraveski

Účetnictví:	Martina	Lafatová
Správce	Venkovského	školicího	centra
v	Kosteleckých	Horkách:	Miroslav	Kopecký

Členové:

Adamcová	Jana,	Bilčík	Štěpán,	Břinková	Karla,	
Daněčková	Michala,	Duna	Pavel,	Dušánek	
David,	Endrštová	Veronika,	Ekrtová	Martina	
(dř.	Jirasová),	Faltová	Hana,	Farkašová	
Libuše,	Hoznauerová	Viola,	Hrdoušek	Vít,	
Hrdoušková	Magdalena,	Hudáková	Nela,	
Jaroš	Jan,	Kulíšek	Petr,	Kunart	Luboš,	Kundrát	
Jaroslav,	Novák	Jakub,	Pártlová	Zuzana,	
Peška	Jiří,	Peterová	Radka,	Pokorná	Zuzana,	
Polášek	Josef,	Rejlová	Lenka,	Šimlová	Denisa,	
Tembo	Barbora	(dř.	Ocásková),	Vančurová	
Iva	(dř.	Marková),	Válek	Lukáš,	Vymětalíková	
Petra,	Zichová	Adéla,	Zmožek	Dušan

Lidé 
v INEX-SDA
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Děkujeme	všem	našim	členům,	příznivcům,	 zaměstnancům,	partnerům,	dárcům,	 institucím	
a	dobrovolníkům,	kteří	naši	činnost	podpořili.	Patří	mezi	ně:

Veřejná správa:

European	 Commission	 -	 EuropeAid	 Cooperation	 Office,	 Ministerstvo	 zahraničních	 věcí	 ČR;	
Česká	rozvojová	agentura;	Ministerstvo	vnitra	ČR;	Ministerstvo	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	
ČR;	Česká	národní	agentura	Mládež;	Ministerstvo	životního	prostředí	ČR;	Spolkové	ministerstvo	
pro	ekonomickou	spolupráci	a	rozvoj	Spolkové	republiky	Německo	(BMZ);	Program	rozvoje	venko-
va	ČR:	Evropa	investuje	do	venkovských	oblastí

Firmy a jednotlivci:

Atelier	Spektrum	-	sponzorský	tisk	materiálů,	Papírny	Brno,	a.s.	–	dar	sešitů	a	bloků,	Orbix,	
s.	r.	o.,	Studio	Tomato,	OP	TIGER,	spol.	s	r.o.,	Petra	Švelchová,	Marta	Ordáňová,	Daniela	Mrázová

Podpora projektu Fotbal pro rozvoj:

Euro	RSCG	–	Jan	Faflík,	Radka	Bařtipánová,	Ladislav	Vajdička	–	příprava	mediální	kampaně;	
Fotbalová	akademie	Josefa	Masopusta	–	Petr	Kabíček;	Tomáš	Ujfaluši;	Amfora	Praha	–	Petr	Salava;	
English	Moravian	College	–	David	Livingstone;	Siemens	s.	r.	o.;	Baumax	Olomouc

Mediální podpora:

Radio	1	–	Eva	Nováková,	Super	Vision	–	Alžběta	Čevelová,	Týden,	kulturní	týdeník	A2,	časopis	
100	+	1	–	Tereza	Boháčová,	Nový	Prostor	–	Veronika	Hrdinová,	Alexandr	Budka,	Týdeník	Profit	–	
Adéla	Pitts,	kino	Aero	–	Ivo	Andrle,	kino	Světozor,	kino	Lucerna	–	Bedřich	Němec,	Dětská	tisková	
agentura	–	Slávek	Hrzál,	TV	Óčko	–	Kristýna	Maixnerová,	Rozvojovka.cz	–	Jana	Machálková

Poděkování
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Instituce, organizace:

České	 fórum	 pro	 rozvojovou	 spolupráci,	 Česko-německý	 fond	
budoucnosti,	 projekt	 EU	 Trialog	 –	 Development	 NGOs	 in	 the	
Enlarged	 Europe	 (Rakousko),	 Program	 EU	 Europe	 for	 Citizens,	
Agentura	 rozvojové	 a	 humanitární	 pomoci	 Olomouckého	 kra-
je	 o.	p.	s.,	 Českomoravský	 fotbalový	 svaz,	 MYSA	 (Keňa),	 streetfo-
otballworld	 (Německo),	 ASA	 Programme,	 Česko	 proti	 chudobě,	
Informační	centrum	OSN	v	Praze,	Město	Olomouc,	Hedvábná	stez-
ka,	partnerské	organizace	dobrovolnických	projektů	v	ČR	(viz	kapi-
tola	Přijímání	dobrovolníků	do	ČR)

Fotbalové kluby zapojené do projektu Fotbal pro rozvoj:

Amfora	 Praha,	 FK	Baník	Most	 –	 Petr	 Kabíček,	 FO	 Jiskra	Rýmařov	
–	 Zdeněk	Kudlák,	TJ	Sokol	Vrbno	p.	 Pradědem,	SK	Sigma	Olomouc,	
Bohemians	1905	–	Pavel	Landa,	FK	Uničov

Partnerské školy projektu Fotbal pro rozvoj:

Obchodní	 akademie	 Bruntál	 –	 učitelky	 Ludmila	 Flosová	 a	 Jitka	
Kusendová,	studenti	zapojení	do	projektu;	Sportovní	gymnázium	Vrbno	
pod	Pradědem	–	učitelé	Zdeněk	Hons	a	Tomáš	Kočička,	studenti	Klára	
Bubelová,	Dominika	Sholzová,	Marek	Gamovský	a	další	studenti	zapoje-
ní	do	projektu;	Gymnázium	Olomouc-Hejčín	–	studentky	Hana	Vacková,	
Dominika	Hadělová	a	další	studenti	zapojení	do	projektu;	Střední	zdra-
votnická	 škola	 Olomouc	 –	 učitelka	 Eva	 Fedorková	 a	 studenti	 zapojení	
do	projektu;	Slovanské	gymnázium	Olomouc	–	učitelka	Soňa	Schaffnerová	
a	 studenti	 Zuzana	Vláčilová,	Aneta	Skřebská,	Renata	Křížková	a	další;	
Gymnázium	Jakuba	Škody	Přerov	–	učitelka	Andrea	Kapaňová	a	studenti	
zapojení	do	projektu;	Schola	Humanitas	Litvínov	–	učitel	Pavel	Chrenka,	
studenti	Nikola	Kubalová,	Michal	Šrámek	a	další	studenti	zapojení	do	pro-
jektu;	Obchodní	Akademie	Most	 –	 učitel	 Jan	 Pátek	 a	 studenti	 zapoje-
ní	do	projektu;	Gymnázium	Litvínov	–	učitel	Jan	Dušek	a	studenti	Jan	
Macháček	a	Lukáš	Bláha;	Gymnázium	Most	–	učitel	Milan	Kalců

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

Dobrovolní pomocníci při vysílání dobrovolníků na workcampy

pražská	 kancelář:	 Francesca	Battistelli,	Olga	Mederlyová,	Ruzanna	
Sargsyan,	 Veronika	 Steffanová,	 Hana	 Švarcová,	 Lucie	 Taublerová,	
Nikola	Zdraveski	
kancelář	v	Kosteleckých	Horkách:	Enguarran	Massis,	Lukáš	Válek

Dobrovolníci kampaně „Kukátkem 
do Evropy“ a „Kukátko do světa“

Jan	Bleha,	 Josef	 Coufal,	 Veronika	 Černá,	Martina	Doležalová,	 Jan	
Duda,	Romana	Duchoslavová,	Pavla	Folbrechtová,	Tereza	Hypiusová,	
Marcela	Janáčková,	Lucie	Juříková,	Gábina	Knápková,	Lucie	Lubojacká,	
Jan	 Machala,	 Tereza	 Nováková,	 Bára	 Novosadová,	 Pavla	 Redlová,	
Martin	Seifert,	Lenka	Schröpferová,	Vladimír	Sobota,	Pavel	Šembera,	
Jarda	Vančata,	Anežka	Santos	Veselá,	Jitka	Vlachová,	Andrea	Vlčková,	
Petra	Vodičková,	Nikola	Zdraveski

Dobrovolníci, školitelé a pomocníci:

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

Dobrovolní vedoucí mezinárodních 
dobrovolnických projektů v ČR:

Michaela	 Adamusová,	 Veronika	 Ambrozyová,	 Petra	 Amchová,	 Šárka	
Antošová,	 Michael	 Audy,	 Jana	 Belicová,	 Ludmila	 Benadová,	 Gabriela	
Benešová,	 Jana	 Bitterová,	 Karolína	 Brabcová,	 Vojtěch	 Burian,	 Kamila	
Dohnalová,	Dana	Doubková,	Jakub	Dus,	Libuše	Dvořáková,	Petra	Fišerová,	
Alena	Hábltová,	Zdenka	Herová,	Lenka	Homolová,	Erika	Horská,	Ondřej	
Hubert,	Veronika	Hudáková,	Václav	Janeček,	Jan	Jelínek,	Vojtěch	Kallai,	
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Jana	 Karasová,	Helena	 Kejvalová,	 Lukáš	 Koranda,	Michal	 Koretz,	 Jakub	
Kříž,	 Markéta	 Lančová,	 Katrin	 Laubensteinová,	 Lucie	 Lokšová,	 Eva	
Macková,	Jan	Machala,	Michal	Majzner,	Jaromír	Mazák,	Renata	Michálková,	
Marcela	 Mládková,	 Iva	 Nádvorníková,	 Jana	 Neduchalová,	 Jakub	 Novák,	
Iveta	 Nyplová,	 Markéta	 Paszová,	 Zdeňka	 Pavlíková,	 Barbora	 Petráková,	
Tamara	Plšková,	Ela	Pokorná,	Anna	Pupaki,	Jana	Ručková,	Štěpán	Růžička,	
Veronika	 Steffanová,	 Veronika	 Uhlířová,	 Lukáš	 Válek,	 Lenka	 Vávrová,	
Andrea	Vitáková,	 Kateřina	Vrbová,	 Petra	 Vymětalíková,	 Pavla	 Zárubová,	
Lucie	Zasadilová,	Jakub	Zavřel,	Halina	Zawiszová,	Dušan	Zmožek

Za podporu programu GLEN děkujeme 
následujícím jednotlivcům:

Tomáš	Dopita,	Hana	Vitnerová,	 Jaroslav	Vančata,	 Jana	Kvěšková,	 Jiří	
Pánek,	Tereza	Rejšková,	Adéla	Pořízová,	Petra	Vymětalíková,	Lukáš	Houdek,	
Lucie	Juříková,	Hana	Krejsová,	Jan	Krejsa,	Petr	Čáp,	Lukáš	Policar,	Tomáš	
Lindner,	Zuzana	Pártlová,	Adéla	Vašíčková,	Viktor	Paggio,	Lenka	Hlavičková,	
Magda	 Herová,	 Jan	 Langer,	 Eva	 Vernerová,	 Šárka	 Kramářová,	 Václav	
Průša,	Simona	Šafaříková,	Lenka	Vojtová,	Martin	Náprstek,	Jana	Miléřová,	
Nikola	Zdraveski,	Ludmila	Frankotová,	Petr	Kubík,	Miroslav	Kopecký,	Cyril	
Kaplan,	Kryštof	Kaplan,	Adriana	Černá,	Petr	Gojda,	Ondřej	Beseda,	Marie	
Švestková,	Jiří	Konvalinka,	Markéta	Dvořáková,	Jan	Vejražka,	Alois	Uhlíř,	
Gábina	Knápková,	Pavla	Rédlová,	Martin	Seifert,	Ivan	Lukáš

Za spolupráci děkujeme organizacím v zemích globálního jihu:

Mathare	 Youth	 Sport	 Association,	 Keňa;	 Mathare	 United	 Youth	
Group,	Keňa;	Search	and	Groom,	Nigérie;	United	Church	of	Zambia,	
Zambie;	Association	of	Hovsgol	Tourism	&	Information,	Mongolsko;	
Ethiopian	 Women	 Exporters’	 Association,	 Etiopie;	 Solidarités	
Jeunesses	Vietnam,	Vietnam

Za podporu projektu Fotbal pro rozvoj 
děkujeme následujícím dobrovolníkům:

Martina	Havlíková,	Nikola	Zdraveski,	Zbyněk	Spáčil,	Daniel	Kivairo,	
Jarka	Hlaváčková,	Mirek	Czernek,	Jakub	Cihelka,	Štěpán	Kyncl,	Štěpán	
Paseka,	Petr	Žwak;	dále	pak	všem	dobrovolníkům	olomoucké	organi-
zace	ARPOK

Za podporu projektů brněnské pobočky 
děkujeme těmto dobrovolníkům:

Karla	 Tomanová,	 Zuzana	 Pokorná,	 Nela	Hudáková,	 Igor	 Viduna,	
Jan	Kouřil,	Petr	Záviška,	Martin	Tomašov,	Adam	Kutnohorský,	Petr	
Sakař,	Anna	Černohlávková,	Michal	Dess,	Petra	Břečková,	Markéta	
Paloncyová,	 Veronika	 Chmelíková,	 Petra	 Nováčková,	 Markéta	
Pajerová,	 Petr	 Vašek,	 Alena	 Caizlová,	 Martina	 Němcová,	 Nikola	
Brixelová,	Petr	Hažlinský,	Veronika	Kollárová,	Zuzana	Marková,	Petr	
Sakař,	 Jeanne	 Radosová,	 Eva	 Rozsypalová,	 Jana	 Runčáková,	 Ivo	
Pechura,	 Jan	 Nečas,	 Roman	 Štrof,	 Josef	 Vašek,	 Jaroslav	 Kundrát,	
Zuzana	Pokorná

Zvláštní poděkování patří těmto lidem:

Štěpán	Bilčík	–	IT	podpora;	Jakub	Hozák,	František	Havlůj	–	tvorba	
nového	webu	a	databáze;	Vilém	Černý	–	grafický	design;	Petr	Babouček	
–	 vedení	 účetnictví;	 Milan	 Kinkor	 –	 vedení	 týmové	 supervize;	 Ivo	
Kačaba	–	vedení	strategického	plánování;	Radovan	Ekrt
Zvlášť	bychom	chtěli	poděkovat	všem,	kteří	se	podíleli	na	stěhová-

ní	pražské	kanceláře!
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Our	association	was	founded	in	1991	with	the	aim	of	supporting	and	developing	internation-
al	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	vil-

lage	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	Kostelecké	Horky.	Each	branch	has	their	own	
individual	activities.

INEX-SDA 
– A Few Words 

about the 
Association
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The Prague office administers mainly:

1. Sending volunteers abroad	–	offering	
Czech	volunteers	the	choice	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	vol-
unteers	 there	 who,	 after	 their	 return,	 go	
and	 educate	 the	 public	 about	 their	 expe-
riences	and	newly	gained	knowledge	 from	
the	countries	they	visited.

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	through	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	eve-
rybody	is	trained	according	to	the	needs	of	
the	country	they	go	to.
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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	 get-
ting	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	

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	development	educa-
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tion.	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	third	
year,	INEX-SDA	hosted	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,	seminars	and	school	debates	–	all	of	
which	were	very	successful.

During	 my	 four	 months	 in	 Kenya	 I	 experienced	 many	 new	
things,	learnt	a	lot	about	other	people,	about	Kenyan	culture,	but	
also	 (and	maybe	 even	more)	 about	 our	 European	 culture.	Never	
before	I	have	lived	in	the	country	of	Global	South,	so	I	was	not	sure	
what	to	expect.	Now	I	know	I	was	not	prepared	for	such	a	mass-
ive	contrast.

Jiří	Pánek,	„Asset	mapping	of	Nairobi’s	informal	settle-
ments,	Makadara	United	Youth	Groups”,	Kenya	2009

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	reconstruc-
tion	of	historical	buildings,	help	in	nature	parks	or	work	at	the	children	
camps.	In	2009,	the	Prague	office	also	hosted	an	EVS	volun	teer	from	
Macedonia	who	helped	with	sending	Czech	volunteers	abroad	and	with	
our	project	Football	for	Development.

4. Trainings

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

2009 The Year in Summary

Year	2009	was	a	year	of	big	change	and	challenges	for	INEX-SDA.
We	joined	a	couple	of	European	projects:	‚Football	for	Development‘	

and	‚Stereotýpek	v	nás‘	(Stereotype	in	ourselves).	The	European	aspect	
of	Football	for	Development	brought	many	positive	changes	to	this	par-
ticular	project.
Many	development	education	activities	were	carried	out	through	our	

program	GLEN	where	the	volunteers	did	a	great	deal	of	work,	such	as	
the	new	photo	exhibition	KULTUR8.
During	2009	we	also	started	cooperation	with	the	German	organiza-

tion	CulturCooperation.	This	may	bring	future	activities	for	INEX-SDA	
in	further	European	development	education	projects.
Despite	the	worldwide	economic	crisis	we	sent	the	same	amount	of	

volunteers	abroad	as	last	year	(c.	700)	and	received	around	350	volun-
teers	for	work	in	the	Czech	Republic.
Only	a	short	time	after	our	last	office	move	we	had	to	relocate	our	

offices	again	as	the	old	ones	became	too	small	and	unsuitable.
And	finally	we	have	undergone	various	changes	on	the	HR	front	–	

the	biggest	one	actually	happened	at	the	beginning	of	2010	but	is	defi-
nitely	worth	mentioning:	our	director	Martina	Ekrtova	went	on	mater-
nity	leave	and	was	replaced	by	Robin	Ujfalusi.
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