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Slovo 
na úvod

Při pohledu nazpět a hodnocení roku 2010 můžu spokojeně konstatovat, že to byl rok úspěšný 
a přinesl další rozvoj našich aktivit – pokračovali jsme v tradičních programech při stejném či 
rostoucím zapojení dobrovolníků a veřejnosti, ať už jde o vysílání dobrovolníků do zahraničí, orga-
nizaci mezinárodních workcampů v Česku nebo programy rozvojového vzdělávání (GLEN, Fotbal 
pro rozvoj).

Kromě toho jsme odstartovali a připravili dlouhodobější projekty nové, zaměřené na mezikul-
turní vzdělávání (Stereotýpek v nás) a rozvojové dobrovolnictví (Youth for Global Responsibility).

Nové projekty umožnily stávající zaměstnanecký tým rozšířit a stabilizovat, současně před nás 
ale postavily nové výzvy – najednou nás sedí v kancelářích sedmnáct (číslo v historii INEXu nebý-
valé) a tomu je třeba přizpůsobit styl práce a komunikaci v menších týmech. Zároveň nejde jen 
o spolupráci „uvnitř” – klíčoví pro nás zůstávají dobrovolníci „v terénu”, neboť teprve ti dávají 
naší práci smysl.

Rád bych tedy poděkoval všem, kdo naše aktivity podporují a umožňují je rozvíjet – donorům, 
partnerským organizacím a školám, dobrovolníkům, školitelům a dalším externím spolupracov-
níkům. V neposlední řadě náleží velký dík i zaměstnaneckému týmu, který stále dává do INEXu 
hodně energie a nasazení, a bývalé ředitelce Martině Ekrtové, která v průběhu roku 2010 kvůli 
mateřským povinnostem INEX po 4 letech neúnavné práce opustila – stávající rozvoj organizace 
je do velké míry stále jejím dílem.

Nebudu zastírat, že čtení výroční zprávy jako celku mi dělá radost, protože umožňuje na chvíli 
se zastavit a vidět spektrum našich aktivit ve zkratce a pohromadě – vidět, že organizace roste, 
mění se a profesionalizuje, ale stále si zachovává svůj řád a původní smysl, daný dobrovolnickým 
angažmá, mezinárodní spoluprací a mezikulturním poznáváním. V roce, kdy v INEXu slavíme 
20. výročí své činnosti a který je oficiálně uznán jako Evropský rok dobrovolnictví, to vidím jako 
dobré znamení.

Robin Ujfaluši
ředitel
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Obecné 
informace 
o sdružení

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 
v oblasti mezinárodního dobrovolnictví a mezikulturního vzdělávání. Naším posláním je skrze 
mezinárodní dobrovolnické projekty, vzdělávací programy a kampaně podporovat rozvoj tolerant-
ní, otevřené společnosti a aktivní, zodpovědný přístup k okolnímu světu na místní i globální úrov-
ni. Svou činností vytváříme prostor, v němž mohou zejména (ale nejen) mladí lidé čerpat nové 
zkušenosti, rozvíjet své schopnosti a dotvářet si vlastní pohled na svět.

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 sídlí na Varšavské 30, Praha 2. Dále pod hlavičku 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 
místech ČR. Dobrovolníci se podílejí na rekonstrukcích historických památek, pomáhají v přírod-
ních 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.
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n	Školení dobrovolníků a další akce – zajišťujeme školení pro dobro-
volníky vysílané do zahraničí i vedoucí projektů v ČR, pořádáme eva-
luační a jiná setkání i mezinárodní semináře. Ke školení využíváme 
zejména prostor venkovského školicího centra pobočky v Kosteleckých 
Horkách.
n	Mezikulturní vzdělávání – od června 2010 realizujeme v partner-
ství s dalšími dvěma organizacemi tříletý program prevence xenofobie 
a rasismu na středních odborných školách. Zúročujeme tím mimo jiné 
letité zkušenosti s neformálním mezikulturním vzděláváním a přípra-
vou dobrovolníků.

Pobočky INEX - SDA

Kromě pražské kanceláře má INEX - SDA tři pobočky se sdílenou 
právní subjektivitou a samostatným hospodařením: jedna sídlí stej-
ně 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 chová-
ní 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. 32.

Milníky v historii INEX - SDA

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

1994 členem mezinárodní 
sítě dobrovolnických 
organizací Alliance of 
European Voluntary 
Service Organisations

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

1998 členem Co-ordinating 
Committee for International 
Voluntary Service (CCIVS) při 
UNESCO; změna názvu na 
INEX – Sdružení dobrovolných 
aktivit (INEX - SDA)

2001 členem České rady 
dětí a mládeže (ČRDM) 
a Spolku pro obnovu 
venkova; založení pobočky 
„INEX - SDA Bílé Karpaty” 
v Tvarožné Lhotě

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

2004 akreditace vysílající 
organizace 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”
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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 

a mezinárodní spolupráce
n	koordinace workcampů v ČR, přijímání 

zahraničních dobrovolníků do ČR
n	rozvojové a mezikulturní vzdělávání

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

Kostelecké Horky –  
pobočka „INEX - SDA Kostelecké Horky”
modrydum@kosteleckehorky.cz
n	Venkovské školicí centrum – školení související s dobro-

volnictvím a rozvojovým či mezikulturním vzděláváním
n	statek „Modrý dům” s Malým muzeem místa 

a sezonním infocentrem propaguje trvale 
udržitelný způsob života na venkově

n	středisko environmentální výchovy

2010 startujeme 
první větší projekt 
mezikulturního vzdělávání 
Stereotýpek v nás

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

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)
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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 roz-
manité: dobrovolníci se podílejí na obno-
vě historických památek, pracují v pří-
rodních rezervacích, v dětských domo-
vech i 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

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 
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 ostatními dobrovolníky a poznání 
jejich kultury. Dobrovolníci mají zajištěno ubytování a stravu, sami si zařizují a hradí dopravu na 
projekt. V nabídce se pravidelně objevují i projekty pro rodiny s dětmi či seniory.

V roce 2010 jsme se opět těšili přetrvávajícímu zájmu o dobrovolnické projekty a zaznamenali 
nárůst celkového počtu vyslaných dobrovolníků. Z celkového množství 758 vyslaných dobrovolní-
ků byla tradičně většina ženského pohlaví (76 %). Nejvíce tyto projekty vyhledávají mladí lidé mezi 
18 a 30 lety. Téměř 270 z vyslaných dobrovolníků uvedlo předchozí dobrovolnickou zkušenost, a to 
s projekty v zahraničí nebo v různých organizacích v ČR.

Vysílání 
dobrovolníků 
do zahraničí

Věkové kategorie účastníků

Věk Muži Ženy
Celkový 

počet

15–17 11 35 46

18–30 165 532 697

31–63 5 10 15

Celkový počet 181 577 758
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Účast na workcampech podle místa konání

Pořadí
Země 
Regionu 1

Počet 
vyslaných 

dobrovolníků
Pořadí

Země 
Regionu 2

Počet 
vyslaných 

dobrovolníků

1 Německo 149 1 Srbsko 18

2 Francie 122 2 Ukrajina 16

3 Itálie 80 3 Maroko 12

4 Portugalsko 48 4 Rusko 10

5 Španělsko 43 5 Turecko 10

6 Velká Británie 43 6 Indie 5

7 Island 32 7 Brazílie 4

8 Švýcarsko 21 8 Černá Hora 3

9 Belgie 20 9 Mexiko 3

10 Finsko 17 10 Tanzanie 3

11 ostatní 77 11 ostatní 22

 Celkový počet 652  Celkový počet 106

Dobrovolníci se zúčastnili projektů v 52 zemích světa, nejčastěji se 
vydávali do evropských zemí, ale zanedbatelný nebyl ani zájem o pro-
jekty ve vzdálenějších či exotičtějších zemích jako např. Kolumbie, 
Peru, Thajsko, Indonésie, Nepál, Uganda atd.

Čtyři dobrovolníci se opět zúčastnili projektu v brazilském městě 
Bataypora (založeném Janem Antonínem Baťou v roce 1953), který 

pořádáme od roku 2008 ve spolupráci s brazilskou neziskovou organi-
zací Centro de Memoria Jindrich Trachta. Dobrovolníci pokračovali ve 
výstavbě učebny pro výuku českého jazyka, která byla zahájena čes-
kou skupinou v předchozím roce. Jelikož projekt proběhl úspěšně a je 
přínosem jak pro místní obyvatele, tak pro naše dobrovolníky, bude 
pokračovat i v příštím roce.

Blízký 
východ

10

Evropa
655

Afrika
17

Amerika
12

Asie, Pacifik
14
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„Práce bylo opravdu spíše méně než více a vše v poklidném balkán-
ském tempu, zajímavé seznámení s pracovním nasazením :-). Zážitků 
je plno, plánuji delší a další projekt napřesrok.”

Jan Stachura, Srbsko

„Byla to opravdu skvělá zkušenost a jsem vám vděčná za to, že 
jste mi ji poskytli. Získala jsem přátele, myslím na déle než 2 týdny. 
Nenapadá mě taky jiná možnost, jak bych mohla poznat tolik skvělých 
lidí ze zemí, jako je Korea, Taiwan nebo Srbsko. Samotnou by mě asi 
nenapadlo tam jet, teď už o tom vážně uvažuju. Ze začátku jsem se 
bála jet na první workcamp sama, ale myslím, že je to spíš výhoda, 
protože je člověk donucen stále mluvit anglicky, ačkoli jsou 2 týdny 
krátká doba, měla jsem dobrý pocit, že jsem zlepšila svoje komunikační 
schopnosti.”

Barbora Eliášová, Německo

„Nemůžu se těch workcampů nabažit, tohle byl můj třetí a pojedu 
zas, díky, že to zprostředkováváte!”

Lenka Markvartová, Portugalsko

„Nádherné a smysluplně využité prázdniny se spoustou nových zážitků 
a poznání báječných lidí a jejich zvyklostí. Všem vřele doporučuji… „

Tereza Bakajová, Francie

V roce 2010 se nám dařilo udržet stabilní spolupráci s více než stov-
kou zahraničních organizací, uspokojit poptávku 758 českých dobrovol-
níků, kteří na 545 workcampech po celém světě odpracovali přibližně 
45 480 hodin.

V roce 2010 jsme měli několik příležitostí k rozšíření a obohacení 
stávajících projektů a poskytli jsme tak našim dobrovolníkům další 
možnost k vzdělávání a získávání zkušeností.
n	Mezinárodní studentská výměna „Volunteerism – Citizenship in 
Action” na Ukrajině – 10 dobrovolníků INEX - SDA se v září zúčastni-
lo projektu zaměřeného na podporu aktivního občanství a různé for-
my dobrovolnictví ve světě. Ve skupině účastníků z Německa, Gruzie 
a Ukrajiny pak společně natočili propagační film na podporu dobrovol-
nictví. Po návratu se skupina rozhodla uspořádat mezinárodní výměnu 
mládeže v České Republice, která by se měla konat v roce 2011.
n	Mezinárodní projekt „We Are Sustaining The Environment 
„WASTE” v Německu – projekt se zabýval problematikou nadměrné 
produkce a spotřeby a otázkami recyklace. Po teoretické části účast-
níci zorganizovali veřejnou akci, jejíž součástí byla tvorba kreativních 
objektů z posbíraného odpadu.
n	Mezinárodní projekt „The end of the world? Stop talking, Start 
acting!” v Německu – účastníci se zabývali problematikou globálního 
oteplování, jeho vlivu na planetu Zemi, přírodu, kulturu, ekonomiku 
a společnost a hledali jednoduchá řešení, jak v těchto tématech vzdělá-
vat běžnou populaci. Výsledkem je vznikající příručka, jejímž obsahem 
budou jednoduché recepty na ochranu klimatu, zvyšování povědomí 
o problematice a podpoře zapojení jednotlivců. Její produkce bude za 
účasti našeho dobrovolníka pokračovat v roce 2011 v navazujícím pro-
jektu nazvaném ”Cookbook 4 climate action”.
n	Mezinárodní projekt „Get started” v Gruzii organizovaný v partner-
ství s místní organizací Tkibuli District Development Fund. Cílem bylo 
aktivně zapojit mladé lidi do dění v jejich komunitách a ukázat jim, že 
změny k lepšímu je možné dosáhnout zejména skrz malé projekty rea-
lizované jednotlivci či malými skupinami. Projekt se uskutečnil v září 
za účasti 35 účastníků z Arménie, ČR, Gruzie, Lotyšska, Moldavska, 
Polska, Slovenska a Ukrajiny.
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n	„Kukátko do světa” je cyklus setkání dobrovolníků a veřejnosti, 
na kterém zkušení dobrovolníci prostřednictvím prezentací předávají 
vlastní zkušenosti a informace o dobrovolnictví, jeho podobách a pří-
ležitostech. Návštěvníci měli jednou až dvakrát za měsíc možnost 
nahlédnout za hranice naší země a zábavnou formou se seznámit 
se životem, kulturou a projekty např. v Zambii, Ghaně, Holandsku, 
Nigérii, Jižní Koreji, Japonsku, Keni, Tanzanii, Indii, na Islandu a v dal-
ších zemích. Celkem sedmnácti setkání se průběhu roku zúčastnilo více 
než 160 posluchačů, převážně v Praze, ale i v regionech ČR.

Personální zajištění programu: Jana Koňasová – vedoucí koordinátorka 
vysílání dobrovolníků, Nikola Zdraveski – koordinátor vysílání dobrovolní-

ků do Regionu 1, Romana Duchoslavová – koordinátorka vysílání dobrovol-
níků do Regionu 2, školení
Michaela Adamusová, Martina Dubská, Kateřina Dušková, Martina Hájková, 
Michaela Husárková, Alžběta Jirásková, Anna Kopečná, Eva Macková, 
Kateřina Nosková, Radka Nováková, Eliška Rolfová, Barbora Vaněčková – 
dobrovolnice pomáhající v pražské kanceláři, v regionech ČR a na akcích, 
Zuzana Pártlová – koordinátorka školení a lektorka INEX - SDA + 14 odbor-
ných 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 2010 byl finančně 
podpořen Ministerstvem vnitra České republiky.
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Střednědobé dobrovolnické projekty 
(MTV – Mid-Term Volunteering)

Kromě krátkodobých workcampů INEX - SDA nabízí také možnost 
vycestovat na tzv. střednědobé dobrovolnické projekty, které trvají od 
jednoho do tří měsíců. V roce 2010 organizace vyslala celkem 30 dob-
rovolníků do zemí celého světa. Náplň činnosti dobrovolníků byla velice 
rozmanitá, uveďme například výuku angličtiny pro děti, práci v nemoc-
nici, sirotčinci, na farmě, se sociálně znevýhodněnou mládeží, vedení 
workcampů, organizaci aktivit pro dobrovolníky atp.

„Projekt mi přinesl větší sebepoznání a vyšší sebedůvěru. Pro hos-
titelskou organizaci byly jistě přínosné mé pracovní zkušenosti s mar-
ketingem, fotoaparátem a počítačem. Místní obyvatelé ocenili přísun 
informací o životním stylu v naší zemi, potažmo Evropě, a můj vlastní 
názor na jejich problémy.”

Jana Jelečková, Keňa

„Naučil jsem se novým způsobům práce s dětmi, dozvěděl se mnohé 
o životě původních indiánských kultur v Chiapasu a značně zlepšil svou 
znalost španělštiny. Doufám, že ve škole jsem pomohl rozšířit povědomí 
o dobrovolnictví jako takovém, taktéž jsem pomohl zorganizovat školní 
exkurzi do místního centra propagujícího dlouhodobě udržitelný způ-
sob života (maximální recyklace odpadu, pěstování vlastních plodin, 
využívání srážkové vody apod.). Práce ve škole mi přišla smysluplná, 
oboustranně užitečná a pro dobrovolníky velmi zajímavá.”

Štěpán Popel, Mexiko

„Projekt mi přinesl poznání, že spokojenost nezáleží na hmotné situ-
aci (pokud tedy člověk přímo nehladoví). Dále jsem se trochu naučil učit 
děti:) Viděl jsem mnoho zajímavých míst a potkal spoustu zajímavých 
lidí. A co je velmi důležité – na rozdíl od všech předchozích (sedmi) 
projektů jsem měl skutečně pocit, že poznávám (zcela) jinou kulturu. 
Až na Korejce a Turky totiž člověk potká prakticky jen Evropany, mezi 
nimiž nejsou dle mé zkušenosti a názoru v podstatě žádné kulturní 
rozdíly, které by člověka překvapily… Pokud samozřejmě člověk nemá 
na mysli způsob slavení Vánoc a podobné ‚detaily’.”

Jan Jelínek, Ghana

Personální zajištění programu: Tereza Šmídová (do 08/2010), Jana 
Jeništová (od 09/2010) – koordinátorky programu
Program „Vysílání dobrovolníků na projekty v zahraničí je akreditován dle 
zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a v roce 2010 byl finančně 
podpořen Ministerstvem vnitra České republiky.
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Dlouhodobé dobrovolnické projekty 
(LTV – Long-Term Volunteering)

Kompletní nabídku INEX - SDA doplňují dlouhodobé dobrovolnické 
projekty v délce tří měsíců až jednoho roku. Ve srovnání s krátkodobým 
dobrovolnictvím představují cennější pomoc pro hostitelskou organizaci 
a také významnější životní zkušenost pro samotného dobrovolníka. V roce 
2010 se dlouhodobých dobrovolnických projektů INEX - SDA zúčastnilo 
celkem 8 dobrovolníků v Argentině, Francii, Indii, Izraeli, USA, ve Velké 
Británii a na Islandu. Dobrovolníci se stali vedoucími krátkodobých pro-
jektů, působili v environmentální oblasti na farmě a ve vlčí rezervaci, 
pracovali v místních komunitních centrech se znevýhodněnými občany, 
lidmi se speciálními potřebami nebo vyučovali anglický jazyk.

„Díky projektu jsem začala přemýšlet o „kariéře” v sociální práci 
(tento obor jsem vystudovala, ale nikdy v něm vlastně nepracovala), 
stala jsem se více přátelskou, tolerantní, trpělivou. Otevřely se mi 
obzory o sociálních projektech v zahraničí. Zlepšila jsem schopnost 
komunikovat v angličtině. Moje očekávání byla splněna a překonána – 
měla jsem smysluplnou práci a pobyt jsem si užila.”

Lenka Vojtíšková, UK

„Má očekávání nebyla splněna, ale mnohonásobně překonána. Čekal 
jsem sice o trošičku větší divočinu, ale to vlastně nebylo vůbec podstat-
né. Úžasní lidé, překrásná příroda, vlci, naplňující práce, nepamatuju, 
že bych byl takhle někde někdy šťastný.”

Miroslav Křenek, USA

Personální zajištění programu: Tereza Šmídová (do 08/2010), Jana 
Jeništová (od 09/2010) – koordinátorky programu
Program „Vysílání dobrovolníků na projekty v zahraničí” je akreditován dle 
zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a v roce 2010 byl finančně 
podpořen Ministerstvem vnitra České republiky.
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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 jejích sousedních stá-
tech. Projekty trvají od 2 do 12 měsíců a jsou zaměřeny například na prá-
ci s dětmi a mládeží, na sociální péči, ekologii nebo kulturu. Dobrovolníci 
pracují bez nároku na mzdu, ale mají plně hrazeno ubytování, cestu na 
projekt a zpět, 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 2010 bylo prostřednictvím INEX - SDA vysláno do zahraničí 
celkem 26 EVS dobrovolníků. Působili v těchto zemích: Belgie, Dánsko, 
Francie, Gruzie, Island, Itálie, Makedonie, Moldavsko, Německo, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Rusko, Řecko, Španělsko, Turecko a Velká Británie.

„Byl to opravdu výjimečný čas plný poznávání nových věcí, ať již se 
týkaly kulturních rozdílů (a to nejenom španělské kultury) či zvládání 
‚výzev’ a učení se novým dovednostem, o kterých jsem předtím neměla 
ani ponětí, stejně tak jako soužití a spolupráce s lidmi, se kterými jsme 
navzájem byli velmi odlišní. Nebylo to tedy vždy jednoduché; během 
EVS jistě každý prožije svou dávku těžkých chvil a překonávání sebe 
sama. Pokud však hledáte něco, co zaručeně změní váš život (a to nej-
větší dobrodružství je, že nikdy nemůžete předpovědět, jakým smě-
rem), neváhejte ani okamžik. Hlasuji pro zařazení EVS mezi nezbytné 
životní zážitky každého občana planety!”

Tamara Stupalová, Španělsko

„I would definitely recommend EVS to other young people because, 
in my opinion, it’s an incredible opportunity to meet new culture and 
people coming from different backgrounds. That’s especially intere-
sting for people who didn’t have the chance to study or who do not 
know what to do in the near future. The EVS is a real addend value and 
help them to find their way.”

David Daroque, INEX - SDA Česká republika

V březnu 2010 přijeli do pražské kanceláře INEX - SDA dva dobro-
volníci, aby v rámci roční Evropské dobrovolné služby poznali činnost 
naší organizace a zapojili se do jejího dění. Irina Idrisová z Ruska se 
velmi aktivně zapojila do projektu přijímání zahraničních dobrovolní-
ků na workcampy v České republice a vytvořila vlastní workshop na 
téma ekologie a trvalá udržitelnost, s nímž navštívila několik projektů 
během roku. Druhým dobrovolníkem byl David Daroque z Francie, kte-
rý se účastnil realizace projektu Fotbal pro rozvoj, aktivně jej podporo-
val v průběhu celého roku a zároveň vypracoval podrobný manuál pro 
regionální koordinátory tohoto projektu.

Personální zajištění programu: Tereza Šmídová (do 08/2010), Jana 
Je ništová (od 09/2010) – koordinátorky programu
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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Každý rok jezdí do celé České republiky stovky 
zahraničních dobrovolníků, kteří se zde společ-
ně s českými dobrovolnými vedoucími podílejí na 
veřejně prospěšných projektech s ekologickým, 
sociálním nebo kulturně-historickým zaměřením.

INEX - SDA pořádá tyto dobrovolnické projekty 
(tzv. workcampy) ve spolupráci s místními part-
nery – zejména neziskovými organizacemi, obce-
mi apod. Práce většinou nepředpokládá zvláštní 
kvalifikaci nebo předchozí zkušenosti, důležitá je 
především motivace zájemců. Projekty trvají nej-
častěji 2–3 týdny, během nichž mají dobrovolníci 
zajištěnou stravu i ubytování.

Krátkodobé mezinárodní dobrovolnické 
projekty (workcampy) v ČR

V roce 2010 se uskutečnilo celkem 44 work-
campů, kterých se zúčastnilo 416 dobrovolníků 
z 34 zemí světa (včetně 4 dobrovolníků z ČR). Již 
tradičně přijelo nejvíce účastníků z Jižní Koreje, 
dále pak z Francie, Španělska a Turecka.

Dobrovolnické projekty v ČR dělíme 
do 4 tematických programů

n	Ekologické projekty
n	Rozvoj venkova a podpora místních komunit
n	Sociální a kulturní projekty
n	Péče o historické památky

Přijímání 
dobrovolníků 

do České 
republiky

Země původu dobrovolníků

Pořadí Země
Počet 

dobrovolníků

1 Jižní Korea 54

2 Francie 50

3 Španělsko 41

4 Turecko 32

5 Rusko 23

6 Itálie 22

7 Ukrajina 20

8 Polsko 20

9 Japonsko 20

10 Německo 14

11 ostatní 120

Celkem 416

Věkové kategorie účastníků

Věk Ženy Muži
Celkový 

počet

18–30 236 146 382

31–54 8 26 34

Celkový počet 244 172 416
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„Poslední den workcampu byl ve velkém stylu. Konal se festival 
Etnosalaš, kde jsme pomáhali. Každý z dobrovolníků si připravil 
tvůrčí stanoviště, například malování na obličej, střílení z luku či 
skládání origami, které pak obcházely děti. To byla pro dobrovol-
níky nejtěžší zkouška ověřující, jak moc se během 14 dní naučili 
česky. Nakonec z toho byl styl ‚ruce, nohy’. Náramně jsme si však 
celý den užili.”

Hana Pechová, vedoucí workcampu v Tvarožné Lhotě 
ve zpravodaji INEX - SDA zima 2010/2011

Citát z Tachovského deníku: Starosta Svojšína Karel Petráň si 
pomoc dobrovolníků nemůže vynachválit. „Jde už o dlouhodobou 
spolupráci, workcamp je zde už posedmé (…) Obyvatelé workcampu 
pracují na nádvoří zámku a v parku. Jedna skupina pracuje na roz-
šiřování zámeckého parku a ta druhá zdí do půlmetrové výše zbytky 
původní stavby, která zde podle archeologů byla ještě před zámkem. 
Chceme, aby turisté viděli, kde původní stavba byla,” řekl starosta 
Svojšína.

Tachovský deník, 16. 7. 2010

Ekologické projekty
Partner Počet projektů Místo projektu Dobrovolnická činnost

Cesty k duchovnu, o. s. 1 Říčany Zahradnické a drobné zednické práce v Japonské zahradě

CEV Pálava ZO ČSOP 56/16 1 Mikulov a okolí Praktická údržba chráněných území v CHKO Pálava

Čmelák – společnost 
přátel přírody

2 Krkonošský národní 
park a Liberec

Likvidace nepůvodních druhů kleče, výsadba nových sazenic stromů

Eurosolar.cz 1 Josefské údolí Sekání luk, hrabání trávy, sekání křovin, odnos 
biomasy, práce na tábořišti, příprava dřeva

Jóga v denním 
životě – Žďárec

1 Žďárec u Skutče Stavební, údržbové a zahradnické práce v jogacentru

Kotva – Lesní zahrada, o. s. 2 Halenkov Úklid lesa – tvorba cest a schůdků, příprava pro stavbu lesního 
domku, usazení laviček a sedátek, stavba kamenného obkladu 
pro pramen, čištění obecního potoka, zkrášlování zahrady

O. S. Pramínek 2 Velká Roudka Úprava areálu bývalých lázní Velké Roudky

Propolis, o. s. 1 Chříč Čištění a revitalizace potoka, drobné demoliční 
a renovační práce, příprava festivalu „Křič-Fest“
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„Z pohledu vedoucích se sešla bezvadná parta lidí se stejným 
záměrem a prožili společně 14 dní, které obohatily nejen je samot-
né, ale i jejich okolí. Zahrnujeme tam sebe, dobrovolníky i všechny 
z komunity Camphill.” 

Elias a Barbora Tembo, vedoucí workcam-
pu pro organizaci Camphill České Kopisty

Rozvoj venkova a podpora místních komunit
Partner Počet projektů Místo projektu Dobrovolnická činnost

Agentura pro rozvoj 
Broumovska, o. s.

2 Broumov a okolí Úklid kostelů v Broumově a okolí, úklid prostor 
klášterní zahrady, úprava turistických tras

ČSOP BERKUT, 
Cesta z Města, o. s.

1 Bečov nad Teplou 
a Nežichov

Zahradnické práce, čištění ploch Bečovské botanické zahrady, 
manuální práce při realizaci panoramatické stezky, pomocné práce 
při záchraně kulturní památky kostela sv. Blažeje v Nežichově

INEX - SDA Bílé Karpaty 2 Tvarožná Lhota Údržbová, zahradní a zemědělská práce na areálu 
Salaše Travičné, příprava zázemí pro den her 
a řemesel dětí na Salaši, sběr letních bylinek

INEX - SDA 
Kostelecké Horky

2 Kostelecké Horky Rekonstrukční, údržbové, farmářské práce ve venkovském centru 
INEX - SDA, pomoc s přípravou tradičních venkovských oslav

Městys Chudenice 1 Chudenice Práce v zámeckém areálu – zejména v parku zámku Lázeň 
u Chudenic: čištění parku od náletů, obnova cestiček

Obec Dýšina 1 Dýšina Práce na výsadbě a údržbě zeleně v budovaném 
biokoridoru, práce na parkové údržbě zeleně v obci

Obec Modrá 1 Modrá Pomocné práce s archeologickým výzkumem, opravné 
a údržbové práce v areálu archeoskanzenu Modrá

Obec Svojšín 1 Svojšín Údržba zámeckého parku a veřejných prostranství, 
pomoc s archeologickým výzkumem



INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 16

Sociální a kulturní projekty
Partner Počet projektů Místo projektu Dobrovolnická činnost

Bambas, o. s. 1 Skalice nad Svitavou Příprava a vedení vzdělávacího programu pro děti ve věku 8 –14 let

Camphill České Kopisty 2 České Kopisty Zemědělské práce na polích ekologické farmy, 
oprava, údržba a zvelebování statku

Centrum integrace 
dětí a mládeže, o. s.

2 Lipová-Lázně Podpora při péči o děti, pomoc při přípravě integrovaného programu 
tábora, pomoc při praktickém zajišťování provozu tábora

Člověk v tísni – 
společnost při ČT

1 Ústí nad Labem Úprava prostor a zahrádky mateřského centra, příprava 
volnočasového programu pro klienty centra

CSOP Praha 15 1 Praha 15 Práce se seniory: výtvarné práce, zájmové 
činnosti, volnočasové aktivity, procházky

Ledovec, o. s. 1 Ledce Rekonstrukční práce ve stodolách, malířské a úklidové práce 
v terapeutickém centru, zahradnické a farmářské práce

Nadace Živoucí světlo 1 Střílky Práce na zahradě a v parku, úklidové práce, řemeslné práce

Péče o historické památky
Partner Počet projektů Místo projektu Dobrovolnická činnost

Hartenberg, o. s. 7 Hřebeny Renovační a rekonstrukční práce na hradě Hartenberg

Martin Halada 1 Kestřany, horní tvrz Pomocné práce při odkryvu historické dlažby nádvoří 
a pomocné práce při odkryvu a očišťování maleb na tvrzi.

NPÚ v Lokti 1 Lázně Kynžvart Úklid cestiček v parku, úklid klestí v parku

Náboženská obec CČSH 1 Hrad Grabštejn Práce v zámeckém parku, drobné stavební práce

Polypeje, o. s. 2 Hrad Cimburk u Koryčan Pomocné práce při záchraně hradu a při přípravě 
kulturních akcí, úklidové práce

Židovská obec Brno 1 Holešov Údržba plochy, ohradní zdi a náhrobku židovského hřbitova 
a technické zajištění festivalu „Týden židovské kultury“
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Přehled lokalit projektů 2010

Projekty probíhaly na místní úrovni, většinou ve vesnicích a malých 
městech nebo v místních komunitách ve větších městech. V roce 2010 
se projekty konaly ve 31 různých lokalitách v České republice.

K dobrovolnické skupině vždy patří námi vyškolení dobrovolní vedou-
cí. V roce 2010 bylo připraveno a následně zastalo dobrovolnou funkci 
vedoucí/ho 78 lidí, převážně studentů. Tito dobrovolníci mají obvykle 
předchozí zkušenost z mezinárodního dobrovolnického projektu.

Vedoucí na místě projektu zodpovídají za koordinaci mezinárodní 
skupiny i za komunikaci s partnerskou organizací, organizují práci i vol-
nočasové aktivity. Vedení mezinárodního projektu je unikátní způsob 
získání klíčových kompetencí skrze neformální vzdělání.

„Workcamp byl pro nás velkou příležitostí si vyzkoušet vedení 
mezinárodního týmu, procvičit si komunikaci v angličtině, řešit pro-
blémy, organizovat volný čas a v neposlední řadě bylo pro nás uži-
tečné si vyzkoušet prostřednictvím her a aktivit učit děti angličtinu. 
Dobrovolníci byli velice spokojení od kuchyně přes volno-časové akti-
vity až po práci s dětmi. (…) Celkově hodnotíme workcamp jako velmi 
vydařený. Domníváme se, že jak pro dobrovolníky, tak i pro děti to byly 
krásně a velmi užitečně strávené 2 týdny.”

Gabriela Benešová a Barbora Černošková, vedou-
cí workcampu Škola hrou, Skalice nad Svitavou

Dobrovolnické projekty v roce 2010 trvaly celkem 631 dnů, během 
nichž 494 dobrovolníků (českých i zahraničních účastníků + vedou-
cích) společně odpracovalo 29 640 člověkohodin.

Personální zajištění programu: M.A. Anja Decker, koordinátorka 
vysílání dobrovolníků do obcí a organizací – řešitel projektu, Jana 

Koňasová, vedoucí sekce Dobrovolnických programů – garant pro-
jektu, Zuzana Pártlová – koordinátorka školení a lektorka INEX - SDA 
+ 10 odborných lektorů a vyškolených školitelů z řad zkušených dob-
rovolníků.
Program „Dobrovolníci pro obce a organizace” je akreditován dle záko-
na č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a v roce 2010 byl finančně 
podpořen Ministerstvem vnitra České republiky.

Přehled lokalit projektů 2010
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V rámci mezinárodní sítě organizací Alliance of European Voluntary Service Organizations jsme 
se zapojili do projektu „Sustainability campaign”, která má za cíl zvyšovat povědomí o proble-
matice ochrany životního prostředí a vést k ekologické zodpovědnosti. Řada našich projektů je 
environmentálního či ekologického zaměření a ve spojení s místními partnery a proškolením dob-
rovolných vedoucích můžeme cíleně působit a vést dobrovolníky v této oblasti (např. doporučením 
šetrnějšího způsobu dopravy na projekt, hospodaření s vodou, třídění odpadu atd.).

V téže síti máme dlouhodobě zastoupení v pracovních skupinách:

n	North South Working Group – 1 zaměstnanec INEX - SDA – skupina se zabývá dobrovolnictvím 
v zemích globálního jihu, jeho specifiky a spoluprací s jižními partnerskými organizacemi
n	Training Needs Working Group – 1 členka Rady a koordinátorka školení INEX - SDA – skupina 
se zabývá metodikou přípravných školení pro dobrovolnické projekty i dalšího vzdělávání školitelů 
a sama taková mezinárodní školení organizuje
n	External Relations Committee – 1 člen INEX - SDA – skupina má na starosti rozšiřování a pro-
hlubování vztahů Alliance s veřejností a ostatními dobrovolnickými sítěmi v evropském a celosvě-
tovém měřítku
n	Zastoupení v pracovních skupinách Alliance přispívá ke zlepšení postavení a vlivu INEX - SDA 
na mezinárodní úrovni, dalšímu rozvoji našich projektů a jejich jednotlivých částí, stejně jako 
servisu, který našim dobrovolníkům poskytujeme
n	Technical Support Group – 1 člen – úkolem skupiny je technická a IT podpora členských organi-
zací a vývoj systémů pro usnadnění komunikace a administrativy spojené s výměnou dobrovolníků

Spolupráce 
v rámci 

Alliance 
of European 

Voluntary 
service 

Organisations
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INEX - SDA se problematice rozvojových zemí a globálnímu rozvojovému vzdělávání (GRV) sys-
tematicky 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 zážitky a informovat veřejnost o každodenní realitě těchto zemí, včetně jejich problémů 
a možných řešení. Dobrovolníci využívají svých zkušeností při přednáškách, kampaních, výsta-
vách a dalších akcích, v nichž je INEX - SDA podporuje. Mezi naše hlavní aktivity v oblasti glo-
bálního rozvojového vzdělávání patří program GLEN a projekt Fotbal pro rozvoj. V roce 2010 se 
nám podařilo navázat komunikaci s německou organizací CulturCoopertion, se kterou plánujeme 
realizovat projekt s názvem Youth for Global Responsibility. Cílem tohoto projektu bude propago-
vat mezinárodní dobrovolnictví na evropské úrovni a také rozvíjet v mladých lidech, kteří prošli 
zkušeností z dobrovolnického projektu v některé ze zemí globálního Jihu chuť navázat na tuto 
zkušenost po návratu a stát se multiplikátorem GRV.

Program GLEN – Global Education Network 
of Young Europeans

Program globálního rozvojového vzdělávání GLEN přispívá 
k posilování povědomí evropské veřejnosti o problémech zemí glo-
bálního Jihu. Účastníci programu, kteří úspěšně absolvují výběro-
vé řízení, projdou dvěma mezinárodními týdenními semináři, na 

kterých jsou připravováni na tříměsíční práci v neziskové organizaci v rozvojové zemi. Po návratu 
z projektu v rozvojové zemi se podílejí na realizaci nebo sami realizují činnost v oblasti globálního 
rozvojového vzdělávání.

GLEN je založen na spolupráci deseti evropských organizací převážně z nových členských stá-
tů Evropské unie (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Lotyšsko, Estonsko, Slovinsko, 
Malta, Německo a Francie).

V roce 2010 se programu GLEN zúčastnilo 6 mladých česko-německých dvojic, které pracovaly 
3 měsíce u neziskových organizací v Mongolsku, Vietnamu, Keni (2 projekty), Nigérii a Zambii.

Stěžejní náplní programu GLEN v České republice je osvětová činnost, v jejímž rámci proběhlo 
během roku 2010 více než 20 výstav, zrealizováno bylo 22 přednášek a workshopů. Nechyběla 

Globální 
rozvojové 

vzdělávání
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ani publikační a mediální činnost, účastníci napsali na základě svých 
zážitků a zkušeností z projektů 13 článků, vytvořili 2 blogy a poskytli 
rozhovory v rozhlase.

Přehled výstav, které putovaly po různých místech ČR:

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 2010 jsme výstavu prezentovali v městské knihovně v Lipníku 
nad Bečvou, v městské knihovně v Kopřivnici a Studénce. Mongolská 
část výstavy byla také krátce zapůjčena do SRN.
n	„Kultur8” je putovní výstava fotografií zobrazující každoden-
nost v sedmi zemích globálního Jihu očima dobrovolníků projektu 
GLEN 2009 a dobrovolníků EVS v Ghaně. Toto spektrum je doplně-
no o fotografie z České republiky. Výstava přibližuje realitu všedních 
dní v Keni, Zambii, Etiopii, Ghaně, Nigérii, Mongolsku a Vietnamu. 
Finanční podpora byla přidělena programem Mládež v akci v roce 
2009. V roce 2010 proběhla v pražské kavárně Vesmírna vernisáž 
výstavy za účasti autorů. Dále byla výstava prezentována v Děčíně, 
Brně, Prostějově a v rámci zahájení spolupráce s Mobilní školou inter-
kulturního učení pak putovala do různých škol v Ostravě, Frýdku-
Místku, Přerově, Olomouci, Brně, Letovicích, Tišnově, Ivančicích, 
Českém Těšíně, Třinci a Blansku.
n	„Behind Safari” – putovní výstava dokumentárních fotografií účast-
níka programu GLEN 2008 v Keni Lukáše Houdka, v roce 2010 byla 
prezentována v Galerii Cafe Restaurant v Poličce.
n	„D/ROMové” je soubor dokumentárních fotografií ze severní Indie 
mapující život kasty šilpkar ze skupiny dómů. Autorem výstavy je foto-
graf Lukáš Houdek. Fotografie zachycují každodenní život této skupiny, 
zabývají se jejími tradičními profesemi a upozorňují na problematiku 

kastovního systému. Výstava byla v roce 2010 prezentována v prosto-
rách Muzea Romské kultury v Brně.
n	„Kořeny/Roots” 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. Autorem výstavy je opět fotograf Lukáš Houdek. 
Výstava byla v roce 2010 prezentována v prostorách Cestovatelského 
klubu Karavanseráj v Praze, na Refu Festu v Praze a na veřejném pro-
stranství v Poličce.

Blogy Markéty Lančové a Lenky Schröpferové mapující jejich pobyt 
v Keni a Nigérii jsou k nalezení na těchto webových adresách:
http://lendin.webgarden.cz
http://www.maarlanc.estranky.cz

Markéta Lančová zároveň na základě svého dobrovolnického pobytu 
v Keni vyrobila pozoruhodný dokumentární snímek Jakababa.

Na podzim roku 2010 jsme ve spolupráci s účastníky programu 
GLEN (Markéta Lančová, Šárka Cihlářová, Martina Kollerová, Dagmar 
Goldmannová a Lukáš Policar) uspořádali sérii besed na českých vyso-
kých školách: Vysoká škola ekonomická, Česká zemědělská univerzita, 
Metropolitní univerzita a Divadelní fakulta Akademie muzických umě-
ní v Praze, Janáčkova akademie muzických umění v Brně, Univerzita 
Palackého a Caritas VOŠs v Olomouci.

Koordinátorka programu: Romana Duchoslavová
Program finančně podpořili: Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rám-
ci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR, Spolkové ministerstvo 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Spolkové republiky Německo (BMZ), 
Česko-německý fond budoucnosti
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Postřehy ze závěrečných zpráv:

„Někdy jsme kvůli rozdílnému kulturnímu zázemí a vnímání úplně 
nerozuměly tomu, proč se věci dělají tak, jak se dělají. Naši kolegové 
z hostující organizace byli ale schopni a ochotni nám místní realitu 
osvětlit a přiblížit, což výrazně přispělo k vzájemnému porozumění.”

Lenka Schröpefrova, Nigérie, 2010

„Celý cyklus programu GLEN pro mne představuje nedocenitelnou 
zkušenost. Umožnilo mi to zkombinovat dlouhodobý zájem o nezisko-
vou sféru s pracovní zkušeností z komerční oblasti. Přípravné semináře 
mne vybavily informacemi o praktických záležitostech souvisejících 
s pobytem v Asii, hodnotím je ale také jako velmi obohacující po lid-
ské stránce. Zajímavou zkušeností byla také spolupráce v trojčlenném 
týmu složeném z účastníků z různých zemí. Přidanou hodnotu progra-
mu GLEN vidím v příležitosti pro networking a osobnostní rozvoj.”

Dagmar Goldmanová, Vietnam, 2010

„Poslední výzvou, kterou bych chtěla zmínit, bylo soužití s hostitel-
skou rodinou. Naše hostitelská rodina byla opravdu laskavá a starost-
livá, měly jsme velmi silný pocit sounáležitosti. Co bylo ale pro nás 
obě těžké, hlavně ze začátku, bylo množství času stráveného společně 
s hostitelskou rodinou v porovnání s množstvím času, který bychom 
měly jen pro sebe. Očekávalo se od nás, že většinu nebo dokonce 
všechen volný čas budeme trávit s našimi hostiteli. Taková byla jejich 
představa jedné rodiny, do které jsme se měly naplno začlenit; sdílet 
nejen jídlo a jiné věci, ale také volný čas. Naši hostitelé nám toto na 
začátku jasně dali najevo (s pomocí překladatelky Enkhtuvshin) v rámci 
diskuse nad „pravidly” našeho společného soužití. Nebyl to pro nás 

zrovna příjemný moment, ale po nějakém čase jsme rodinu více pozna-
ly a pochopily, že o nás opravdu pečují ‚jako bychom byly jejich vlastní’. 
Nakonec jsme se mohli i všichni společně zasmát ‚chybám’, kterých 
jsme se na začátku dopustily. Umožnilo nám to lépe řešit potenciální 
konflikty nebo jim dokonce předcházet.”

Šárka Cihlářová, Mongolsko, 2010
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Projekt Fotbal pro rozvoj

Fotbal pro rozvoj je sportovně-vzdě-
lávací interkulturní projekt využívají-
cí popularity fotbalu jako prostředku 
k osvětě veřejnosti o rozvojové proble-
matice. Projekt se zabývá tématem chu-

doby a života v afrických slumech, informovaností o nemoci HIV/AIDS, 
postavením žen ve společnosti a spoluprací mezi bohatými a chudými 
zeměmi. Fotbal pro rozvoj rozšířil svou spolupráci dál za hranice Evropy. 
Do projektu se nově zapojily organizace z Rakouska, Itálie a Maďarska. 
Díky tomuto projektu mohlo v červnu 2010 přijet do České republiky 
a Rakouska šest chlapců, tři dívky a jeden vedoucí z nairobské organi-
zace MYSA. V Praze, v Olomouci, v Poličce, v Mostě a v Šumperku ode-
hráli celkem pět fotbalových turnajů, kterých se zúčastnilo dohromady 
40 týmů, 400 hráčů a přibližně 1500 diváků.

Turnaje doprovázel rozvojově-osvětový program: vzdělávací semi-
náře na středních školách zaměřené na globální vzdělávání, interkul-
turní a rozvojovou problematiku, filmové projekce spojené s debatami 
a kulturní akce pro veřejnost, které navštívilo přibližně 2000 diváků. 
Jednou z největších akcí bylo interkulturní odpoledne na hlavním 
náměstí v Olomouci a dále Pražský den pro Afriku. Velmi důležitou roli 
pro zájem veřejnosti sehrála účast známých osobností – za sportovní 
a kulturní sféru projekt tradičně podpořil reprezentant Tomáš Ujfaluši, 
nově se v projektu angažovali fotbalista David Rozehnal, zakladatelka 
nadace Asante Keňa Lejla Abbasová a tanečník YEMI.

Dalšími důležitými aktivitami byly přípravný a hodnotící seminář 
pro středoškoláky podílející se na organizaci, školení lektorů, tvor-
ba unikátnícho učitelského manuálu, výroba internetových stránek 
www.footballfordevelopment.net v anglickém jazyce a osvětová akce 
pro veřejnost v rámci tzv. Bohemians dne pro Afriku.

S mediální kampaní již tradičně velice pomohla reklamní agentura 
Euro RSCG. Za podporu děkujeme také Tomášovi Ujfalušimu a keňské-
mu učiteli angličtiny Danielu Kivairo.

Koordinátoři projektu: Pavel Žwak, Lucie Juříková.
Regionální koordinátoři: Jaroslav Šmahel, Petra Jílková a Hanka Davidová
Projekt finančně podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Evropská 
komise.

Úryvek z eseje jednoho ze středoškolských studentů zapojených 
do projektu v roce 2010

„Věřte nebo ne, při jejich odjezdu většina z nich měla v očích slzy 
a nejen oni. Slzy v očích jsme měli také my, ať už ti, kteří se s nimi 
mohli seznámit důkladně a měli možnosti podělit se s nimi o vlastní 
domov, tak ti, kteří s nimi měli jenom pár společných zážitků. Všem 
nám ukázali, trošku jiný pohled na svět a dosti zamíchali s životními 
hodnotami. Jejich návštěvy si nesmírně vážím a pokud se podaří, rád 
bych je navštívil osobně a poznal jejich rodnou Keňu. V tuto chvíli mi 
ale nezbývá než jim popřát šťastnou cestu.”

Václav Cibulka, Polička
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Akce a školení

Nedílnou součástí všech programů INEX - SDA jsou vzdělávací akce a školení, které probíha-
jí formou seminářů, víkendových školení nebo přípravných setkání. V rámci programu vysílá-
ní dobrovolníků (outgoing) pořádáme jednak informační setkání pro nováčky, jednak přípravné 
víkendy pro dobrovolníky vyjíždějící do zemí globálního jihu (tzv. Region 2). V rámci programu 
příjmání dobrovolníků (incoming) pořádáme intenzivní třídenní školení vedoucích mezinárodních 
dobrovolnických projektů (workcampů) v ČR. Součástí vzdělávacího cyklu našich dobrovolníků 
jsou dále víkendová setkání po návratu z projektů. V rámci rozvojového vzdělávání hostujeme 
a spolupořádáme vícefázový cyklus vzdělávacích seminářů programu GLEN, nedílnou součást 
kampaně Fotbal pro rozvoj pak tvoří přípravné a evaluační semináře pro středoškoláky zapojené 
do projektu.

Pro vícedenní vzdělávací aktivity využíváme prostor Venkovského školicího střediska (bývalé 
školy) v Kosteleckých Horkách u Chocně, které provozuje naše regionální pobočka INEX - SDA 
Kostelecké Horky.

V roce 2010 jsme uspořádali tyto vzdělávací akce:
n	3 školení vedoucích mezinárodních dobrovolnických projektů v ČR
n	2 přípravné semináře pro dobrovolníky vysílané do zemí tzv. Regionu 2
n	4 informační setkání pro nováčky v Praze, 2 v Brně a 1 v Hradci Králové
n	5 individuálních přípravných seminářů pro dobrovolníky vyjíždějících zemí tzv. Regionu 2
n	3 individuální školení pro vedoucí workcampů v ČR
n	evaluační setkání s místními partnery dobrovolnických projektů v ČR
n	 21 seminářů globálního rozvojového vzdělávání na středních školách v Olomouci, Poličce 

a Litvínově, přípravný seminář a evaluační setkání mládeže v rámci projektu Fotbal pro rozvoj
n	 výběrové řízení programu GLEN, druhý přípravný seminář pro vybrané 

účastníky programu GLEN
n	ponávratové setkání vedoucích mezinárodních dobrovolnických projektů v ČR
n	ponávratové setkání účastníků mezinárodních dobrovolnických projektů v zahraničí

Další 
vzdělávací 
programy
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Projekt Stereotýpek v nás – 
Interkulturním vzděláváním 
a prožitkem k toleranci

Stereotýpek v nás je vzdělávací projekt propo-
jující téma interkulturní výchovy a dobrovolnic-
tví. Jeho hlavním cílem je prevence xenofobie 

a rasismu mezi žáky středních odborných škol a zároveň motivace žáků 
k tomu, aby se sami jako dobrovolníci aktivně zapojovali do dění ve 
svém okolí.

Projekt jsme ve spolupráci s dalšími dvěma organizacemi – 
Multikulturní centrum Praha (MKC) a AFS Mezikulturní programy 
zahájili v červnu 2010. První půlrok projektu se nesl v duchu vytvá-
ření metodik interkulturních seminářů, dílen, prožitkového víkendu 
a dobrovolnických miniworkcampů, což jsou dílčí části vzdělávacího 
programu, kterých se žáci budou moct účastnit během následujících 
dvou let. Do projektu se mohou přihlásit školy z 5 vybraných kra-
jů České republiky (Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský 
a Královéhradecký).

Veškeré vzdělávací aktivity jsou plánované tak, aby měli žáci příleži-
tost poznat svůj přístup k jinakosti a kulturní rozmanitosti, zamyslet se 
nad problematikou soužití kultur, nad svými hodnotami, předsudky, ste-
reotypy, tím, jak vznikají a jaké důsledky s sebou nesou. Díky přítomnosti 
cizinců a příslušníků menšin žijících v ČR na jednotlivých akcích mohou 
žáci reflektovat tato témata nejen teoreticky, ale i v přímé interakci. 
Součástí projektu jsou také semináře pro pedagogy a další pracovní-
ky v oblasti vzdělávání a volného času mládeže, které budou společné 
pro zájemce z různých škol. Účastníci se na nich budou mít příležitost 
seznámit s praktickými metodami využitelnými při vyučování multi-
kulturní výchovy, osvojit si metodiku projektu a aplikovat ji samostatně 
na své škole.

Více informací o projektu se dočtete na infoportálu Stereotýpek 
v nás (http://stereotypek.mkc.cz/), kde budou shromážděny výstupy 
projektu a uveřejněna databáze školitelů. Infoportál bude vytvářet 
prostor pro sdílení podnětů a zmapování dění v oblasti interkultur-
ního vzdělávání.

Koordinátoři projektu: Veronika Endrštová, Zuzana Pártlová, Lukáš 
Policar
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost.
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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	Football for Development www.footballfordevelopment.net

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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Finanční 
zpráva 

The Financial 
Report

Tato finanční zpráva se týká cen-
trální organizace INEX – Sdružení 
dobrovolných aktivit. Pobočky 
sdružení – Brno, Kostelecké Horky 
a Bílé Karpaty – jsou ekonomický-
mi subjekty s vlastním hospodaře-
ním. Sdružení hospodařilo v roce 
2010 se ztrátou 174 tis. Kč. Dle 
usnesení Generálního shromáždění 
ze dne 30. 5. 2011 bude ztráta kry-
ta z rezervního fondu.

This financial report concerns 
the central organisation of INEX – 
Association for Voluntary Activities. 
The branches of the association 
are independent bodies with the-
ir own financial management. The 
management of the year 2010 
resulted in loss of 174 thousand 
CZK. According to the resolution 
of the General Assembly from May 
30 2011, the loss will be covered 
by surplus fund of the association.
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Účastnické poplatky / 
Participants fees 

20,48 %

Tržby z prodeje služeb / 
Revenue from own activities 

9,97 %

Provozní dotace / 
Government and EU funding 

69,11 %

Dary a příspěvky / 
Gifts 

0,44 %

Služby / Services 
10,18 %

Náklady na akce / 
Costs of trainings 

and events
8,61 %

Náklady 
na dobrovolníky / 

Volunteer expenses 
29,88 %

Provozní náklady / 
Utilities and office 

expenses
3,55 %

Cestovné 
+ stravenky / Travel 

costs + benefits
4,16 %

Mzdy zaměstnanců / 
Employee wages 

32,24 %

Smlouvy o dílo / 
Contracts 

8,44 %

Rozdělení výnosů dle zdrojů / Income by source Rozdělení nákladů dle druhu / Expenditure by source

Spotřeba 
materiálu 
a zboží / 

Materials, 
goods 
2,93 %
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Zdroje výnosů dle zdrojů / Income by source v Kč / in CZK %

Účastnické (a registrační) poplatky / Participants fees 1 816 650 20,48 %

Provozní dotace / Government and EU funding 6 131 874 69,11 %

Ministerstvo zahraničních věcí – Fotbal pro rozvoj 876 090 9,87 %

Ministerstvo zahraničních věcí – GLEN 1 117 500 12,60 %

Ministerstvo vnitra – Vysílání dobrovolníků do zahraničí 350 000 3,94 %

Ministerstvo vnitra – Dobrovolníci pro obce a organizace 180 000 2,03 %

Evropská komise – Millennium Development Goals (partneři projektu) 103 662 1,17 %

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Stereotýpek v nás (partneři projektu) 445 333 5,02 %

Evropská komise – Football for Development (partneři projektu) 1 016 610 11,46 %

Česká národní agentura Mládež – Evropská dobrovolná služba 1 549 402 17,46 %

Česká národní agentura Mládež – Get Started 493 278 5,56 %

Dary a příspěvky / Gifts and contributions 39 457 0,44 %

Členské příspěvky / Membership fees 6 400 0,07 %

Dary / Gifts 33 057 0,37 %

Tržby / Revenues 884 437 9,97 %

Přefakturace nákladů na dobrovolníky (školení GLEN, partneři WC incoming a další) / 
Contributions from partner organizations on volunteer expenses

288 183 3,25 %

Tržby z prodeje služeb / Revenues from own activities 112 220 1,26 %

Ostatní výnosy (EVS, příspěvky zaměstnanců na stravenky, úroky, kurz. zisky) / 
Other revenues (EVS, interests, employees benefits contributions)

484 034 5,46 %

CELKEM 8 872 418 100 %
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Výsledek hospodaření / Financial management result
Výnosy / Income 8 872 418

Náklady / Expenditure 9 046 415

Hospodářský výsledek (ztráta) / Bottom line (loss) -173 997

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

Mzdy (HPP, DPP) a povinné odvody zaměstnanců / Employee wages 2 916 565 32,24 %

Zaměstnanci – cestovné + stravenky / Employees – travel costs + benefits 376 291 4,16 %

Spotřeba materiálu a zboží (kanc. a provozní materiál, drobný mat., propagační materiál) / Materials, goods 265 373 2,93 %

Provozní náklady (nájem, energie, opravy) / Utilities and office expenses 321 248 3,55 %

Služby – telefony, poštovné, tisky, grafika, kopírování, propagace, bank.
poplatky, kurz. ztráty, příspěvky pobočkám / Services

921 250 10,18 %

Smlouvy o dílo – překlady, vedení účetnictví, asistenti, administrativa, odbor. poradenství, školitelé, lektoři…/ 
Contracts – lecturers, trainers, co-ordinators, acounting

763 545 8,44 %

Náklady na akce – potraviny, ubytování, doprava, úč. poplatky / Costs of trainings and events 778 994 8,61 %

Náklady na dobrovolníky (víza, očkování, pojištění…) / Volunteer expenses 2 703 149 29,88 %

CELKEM 9 046 415 100 %
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2010 
(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 51 10
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 87 52
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -36 -42
B. Krátkodobý majetek celkem 2 624 4 921
I. Zásoby celkem 77 82
II. Pohledávky celkem 1 756 2 959
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 773 1 854
IV. Jiná aktiva celkem 18 26

Aktiva celkem 2 675 4 931

PASIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 965 791
I. Jmění celkem 717 965
II. Výsledek hospodaření celkem 248 -174
B. Cizí zdroje celkem 1 710 4 140
I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem 32 66
III. Krátkodobé závazky celkem 1 678 4 074
IV. Jiná pasiva celkem

Pasiva celkem 2 675 4 931
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Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2010 
(uvedeny pouze řádky s nenulovou hodnotou) (v celých tis. Kč)

ZISKY A ZTRÁTY Činnosti
Hlavní Hospodářská Celkem

A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem 410 410
II. Služby celkem 2 787 2 787
III. Osobní náklady celkem 2 712 2 712
IV. Daně a poplatky celkem
V. Ostatní náklady celkem 212 212
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 40 40
VII. Poskytnuté příspěvky celkem 2 885 2 885
VIII. Daň z příjmů celkem

Náklady celkem 9 046 9 046
B. Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 2 374 2 374
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
III. Aktivace celkem
IV. Ostatní výnosy celkem 121 121
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 35 35
VI. Přijaté příspěvky celkem 39 39
VII. Provozní dotace celkem 6 303 6 303

Výnosy celkem 8 872 8 872
C. Výsledek hospodaření před zdaněním -174 -174
D. Výsledek hospodaření po zdanění -174 -174
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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 2010 v pobočce působilo 21 vyškolených dobrovolníků, z nichž 15 pra-
covalo se skupinou 20 dětí v programu Cipísek, dva dobrovolníci pomáhali při realizaci programu 
Veselá škola a čtyři dobrovolníci se podíleli na projektu S chutí do toho. Do činností byli zapojeni 
také praktikanti z brněnských vysokých škol.

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 fungovat v kolektivu.

V roce 2010 uspořádal INEX-SDA Brno pro děti z programu Cipísek čtrnáctidenní letní tábor 
v Bratřicích, několik jednodenních výletu, jarní a podzimní víkendový pobyt a pravidelné každotý-
denní aktivity ve volnočasové klubovně v ulici Chlupova nebo v přírodě v okolí Brna.

Veselá škola

Oblíbený volnočasový kroužek pro děti, které se hůře zařazují do kolektivu vrstevníků (děti 
přistěhovalců, nové děti na školách, hyperaktivní děti apod.). Již dlouhodobě probíhá v prostorách 
ZŠ Masarova v Brně. V roce 2010 se počet dětí výrazně rozrostl a zaznamenali jsme spokojenost 
s projektem. Uvažujeme proto o jeho rozšíření na další školy v budoucím roce.

S chutí do toho

Projekt tvoří několik malých klubů, kde děti společně realizují různé aktivity. V roce 2010 
pokračoval zejména zájem o klub malé kopané. Sdružení provozuje superligový, druholigový 
a juniorský oddíl malé kopané, všechny kluby v roce 2010 reprezentovaly sdružení na turnajích 
a soutěžích. Superligový oddíl obsadil 12. místo v nejvyšší brněnské soutěži, druholigový oddíl 
se umístil v polovině tabulky druhé ligy, juniorský oddíl obhájil bronzovou příčku v Bambini lize 

Představení 
poboček 

INEX - SDA
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a překvapil řadou vynikajících výsledků se staršími soupeři. Zúčastnili 
jsme se také řady turnajů, např. turnaje v rámci projektu Fotbal pro 
rozvoj v Olomouci, nebo tradičních turnajů v Adamově, či kvalifikace 
na mistrovství Evropy v malé kopané.

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

Centrum pomáhá dobrovolníkům, pro něž se nenašly vhodné progra-
my, s hledáním jiné možnosti seberealizace. 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, mlá-
deže a tělovýchovy, Nadace Divoké husy, ÚMČ Brno-střed, Nadace Člověk 
člověku, Nadace Via, Poštovní spořitelna, Nadace Terezy Maxové dětem

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.

Projekt Modrý dům

Podporuje trvale udržitelný způsob života na venkově. Poloroubený 
dům se sýpkou je postupně rekonstruován s ohledem na tradice regi-
onu a s maximálním využitím místních zdrojů a materiálů. Dům je 
vytápěn dřevem, využívá sluneční energii, třídí se odpad, který je pře-
dáván k recyklaci. Chovají se zde domácí zvířata (ovce, kozy, slepice) 
a pro vlastní spotřebu se vyrábí kozí sýr. Děti si mohou zahrát tradiční 
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stolní hry z různých koutů Evropy, vyzkoušet si tkaní na tkalcovském 
stavu či předení na kolovrátku. Obyvateli Modrého domu jsou již desá-
tým rokem zahraniční dobrovolníci Evropské dobrovolné služby, kte-
ří se zde učí venkovskému hospodaření a péči o usedlost a zahradu. 
V areálu se pravidelně konají akce pro veřejnost, připomínající tradiční 
zvyklosti a dovednosti.

Venkovské informační centrum

Centrum funguje sezonně v Modrém domě, slouží řadě veřejných 
aktivit. Pravidelně se zde konají řemeslné a tvůrčí dílny pro veřejnost 
a přednášky. Je zde možné zakoupit místní produkty, výrobky Fair Trade 
a bylinné čaje. K dispozici jsou publikace a brožurky s enviromentální 
a regionální tematikou.

Malé muzeum místa

Expozice venkovské domácnosti, venkovského nářadí, nástrojů, před-
mětů denní potřeby a zemědělských strojů. Předměty jsou vystaveny 
v roubené sýpce z konce 18. století, ve stodole a v prezentační míst-
nosti, které jsou součástí areálu Modrého domu. Vystavené předměty 
slouží výukovým účelům při školních exkurzích zaměřených na enviro-
mentální výchovu a lze si je prohlédnout také při akcích pro veřejnost. 
V roce 2010 proběhla rekonstrukce výstavních prostor objektů a stálá 
expozice byla rozšířena o sezonní tematické výstavy.

Středisko enviromentální výchovy nabízí výukové programy pro školy 
s enviromentální, venkovskou, rozvojovou a multikulturní tematikou. 
Programy probíhají v areálu Modrého domu, v okolním terénu nebo 
přímo ve školách. V nedalekém Venkovském školicím centru se usku-
tečňují pobytové programy pro školy, semináře pro pedagogy a školení 
pro lektory.

Zapojení do místní akční skupiny Nad Orlicí

Jako jedna z nevládních organizací jsme se stali zakládajícími členy 
venkovského rozvojového partnerství v programu LEADER, poskytli 
znalosti a manažera z INEX - SDA.

Předseda pobočky INEX - SDA Kostelecké Horky: David Dušánek
Koordinátoři projektů: Petr Kulíšek, Alžběta Trojanová, Martina Čížková
Malé muzeum místa: Mariana Fendrychová
Správa objektů: Miroslav Kopecký
Pomocní pracovníci – provoz střediska: Alena Matoušková, Jakub Králik, 
Radek Jakubec, Jana Stiboříková
V roce 2010 projekty finančně podpořili: Královéhradecký kraj, ČNA 
Mládež, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje 
do evropských oblastí, obec Kostelecké Horky, Středisko ekologické výcho-
vy SEVER a SFŽP v rámci projektu KAPKA 21, Ministerstvo životního pro-
středí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci společného 
programu Národní síť EVVO, Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou, Úřad 
práce v Ústí nad Orlicí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

INEX - SDA Bílé Karpaty

Pobočka INEX - SDA Bílé Karpaty se nachází v jihomoravském regi-
onu Slovácko, základnu má ve vesnici Tvarožná Lhota. Zaměřuje se 
především na oživení místního dění prostřednictvím akcí pro děti 
a veřejnost. V roce 2010 propagovali INEX a jeho dobrovolnické pro-
jekty v rámci projektů – Otevírání Baťova kanálu, Regiontour, Slowfood 
Turín, Florencie + 10, Strážnické vinobraní, Podzim na dědině ve stráž-
nickém skanzenu aj.
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Venkovské centrum INKLUB

V roce 2010 navštívilo INKLUB 78 dobrovolníků během 8 akcí. 
Během roku pracoval ve venkovském centru přírodovědný kroužek, 
kterého se účastnilo 7 dětí z Tvarožné Lhoty, součástí kroužku bylo 
11 výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí obce. INKLUB nabídl veřej-
nosti 6 víkendových akcí a stal se zázemím pro akce v obci, např. pro 
Fašank, Stavění máje, Otvírání studánek a především 30. ročník Srazu 
Lhot a Lehot. Také v roce 2010 probíhaly práce v terénu, které se týkaly 

jako každoročně úpravy studánek, záchrany žab v okolí nádrže Lučina, 
výsadby stromků do krajiny, péče o přírodní lokality a oskoruše.

Salaš Travičná

Ve výletním areálu pro ekologii, řemesla a sport v přírodě v roce 
2010 bylo vysazeno v areálu pastviny 60 stromků starých odrůd 
ovocných dřevin a vytvořeny informační panely a banery o vzácném 
ovoci a bylinkách, a to v rámci spolupráce MAS Strážnicko v projek-
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tu „Venkovské tradice v krajině”. V průběhu roku proběhly na Salaši 
různé akce pro veřejnost. V květnu to bylo Otevírání salaše a roz-
hledny Travičná, v srpnu Etnosalaš a koncem září dvoudenní akce 
Oskorušobraní s výstavou vzácných odrůd ovoce a ochutnávkou tradič-
ních jídel, poslední akcí roku se stalo říjnové Zavírání salaše se zabi-
jačkou. Konaly se zde také dva mezinárodní workcampy, na kterých se 
náplní práce dobrovolníků stal sběr bylinek a příprava akcí Etnosalaš. 
V rámci víkendovek, workcampů zde dobrovolníci nejen pomohli, ale 
byli také seznámeni s problematikou péče o přírodu, rozvoje venkova 
a krajiny. Salaš navštívilo okolo 3000 návštěvníků s velkým podílem 
exkurzí škol a dalších vzdělávacích zařízení.

Projekt Oskoruše – Muzeum oskoruší a oskorušová stezka

Dalším naším dlouhodobým cílem je projekt Oskoruše. Ten spočívá 
v propagaci vzácných ovocných dřevin, především vzácného a užiteč-
ného stromu jeřábu oskoruše (Sorbus domestica), který má na jiho-
východní Moravě vzácné rozšíření. Součástí projektu je stratifikace 
semen pro pěstitele, zapěstování vybraných sazenic, výsadba a péče 
o stromky, poznávací exkurze, sběr plodů a propagace výrobků z osko-
ruší (dřevo, pálenky, marmelády, čaj apod.). V roce 2010 sdružení 
vstoupilo do projektu Venkovská tradice v krajině, v jejímž duchu se na 
salaši vysadilo 60 stromků původních odrůd a druhů ovoce z Tvarožné 
Lhoty a okolí – malý genofondový sad.

„Slavnost oskoruší”, kterou INEX - SDA spolupořádá v KD Tvarožná 
Lhota spolu s obcí a Mužským sborem Tvarožná Lhota, navštívilo opět 
velké množství spokojených návštěvníků. Od počátku roku 2008 jsme roz-
jeli kampaň Oskoruše – strom pro novou Evropu, který vyvrcholil na pod-
zim roku 2010 aktivní účastí na mezinárodní konferenci Evropská úmluva 
o krajině po 10 letech Rady Evropy ve Florencii, kde byl přednesen referát 
o našich aktivitách a vysazeny dva stromy – jeden přímo ve Florencii (villa 

Romana) a jeden v nedaleké toskánské vesnici, kde pěstování oskoruší 
mělo svou historii. Muzeum oskoruší, které bylo díky podpoře dobrovolní-
ků otevřeno přes léto celý týden, si prohlédlo více než 2300 návštěvníků. 
Součástí nabídky muzea je i prohlídka oskorušové stezky, která je budová-
na od roku 2004, již obohacuje nová výsadba ovocných stromků.

Čaje z Bílých Karpat

Projekt zahrnuje sběr bylin, údržbu lokalit výskytu, pěstování vybra-
ných druhů, výrobu a propagaci bylinných čajů. V roce 2010 byly ve 
spolupráci s INEX - SDA Kostelecké Horky a Sluneční bránou, s. r. o. pro 
výrobu připraveny tyto regionální bylinkové čaje:
n	 Horňácký odzemek, Karpatský verbuňk, Sedlácký čaj (regionální 

známka Tradice bílých Karpat) – spolupráce s obcemi a školami 
Horňácka

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

n	Slovanský bolhoj – spolupráce s Archeoskanzenem Modrá
n	 Hýselský hlt – ve spolupráci s obcí Hýsly a mikroregionem Moš-

těnka
V roce 2010 jsme si připomněli 10 let výroby čajů a vytvořili jsme 

malý dárkový balíček našim členům a příznivcům.



37Výroční zpráva za rok 2010

Rada sdružení:

Zuzana Pártlová – předsedkyně
Radka Peterová – místopředsedkyně
Lukáš Válek, Marek Škorvaga, Petr Kulíšek

Kontrolní výbor:

Iva Vančurová
Martina Ekrtová
Kristýna Andrlová

Pracovníci pražské kanceláře INEX - SDA

Ředitel: Robin Ujfaluši
Ekonomka: Lucie Redlová

Členové:

Adamcová Jana, Andrlová Kristýna, Bilčík 
Štěpán, Duchoslavová Romana, Duna 
Pavel, Dušánek David, Ekrtová Martina, 
Endrštová Veronika, Hoznauerová Viola, 
Hrdoušek Vít, Hrdoušková Magdalena, Jaroš 
Jan, Kolaja Jan, Koňasová Jana, Koudelka 
Petr, Kulíšek Petr, Kunart Luboš, Kundrát 
Jaroslav, Lindner Tomáš, Michálková Renata, 
Ocásková (Tembo) Bára, Pavlíková Zdeňka, 
Pártlová Zuzana, Peška Jiří, Peterová Radka, 
Pokorná Zuzana, Šafaříková Simona, Šimlová 
Denisa, Škorvaga Marek, Trojanová Alžběta, 

Ujfaluši Robin, Válek Lukáš, Vančurová 
Iva, Veselský Michal, Vymětalíková 
Petra, Zichová Adéla, Zmožek Dušan

Koordinátoři projektů:

Vysílání dobrovolníků do zahraničí:
hlavní koordinátorka Jana Koňasová
koordinátor vysílání do Regionu 1 – 
Nikola Zdraveski
koordinátorka vysílání do Regionu 2 – 
Romana Duchoslavová
koordinátorka vysílání dobrovolníků na dlouho-
dobé a střednědobé projekty v zahraničí včetně 
Evropské dobrovolné služby – Tereza Šmídová 
(do září 2010), Jana Jeništová (od září)
Vysílání dobrovolníků do ČR:
hlavní koordinátor – Anja Decker
Program GLEN:
hlavní koordinátorka – Jana Jeništová 
(od září), Romana Duchoslavová (od září)
Projekt Fotbal pro rozvoj:
hlavní koordinátor – Pavel Žwak
koordinátorka vzdělávání – Lucie Juříková
Koordinátorka školení:
Zuzana Pártlová
Dobrovolníci Evropské dobrovolné služby:
Irina Idrisová, David Daroque
Účetnictví: Martina Lafatová
Správce Venkovského školicího centra 
v Kosteleckých Horkách: Miroslav Kopecký

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:

Argos Elektro, Awis, Dexus Internet

Podpora projektu Fotbal pro rozvoj:

Euro RSCG – Jan Faflík, Darko Siljadzic – příprava mediální kampaně; Fotbalová akademie 
Josefa Masopusta – Petr Kabíček; Tomáš Ujfaluši, English Moravian College – David Livingstone, 
Autopůjčovna Alimex – Veronika Kopáčková

Mediální podpora:

Radio 1 – Eva Nováková, Super Vision – Alžběta Čevelová, kulturní týdeník A2 – Milan Greguš, 
časopis 100+1 – Tereza Boháčová, Nový Prostor – Alexandr Budka, Týdeník Profit – Markéta 
Nezbedová, kino Aero – Ivo Andrle, kino Světozor, kino Lucerna – Bedřich Němec, Dětská tisková 
agentura – Slávek Hrzál, Pragoplakát – Jaroslav Čech

Instituce, organizace:

České fórum pro rozvojovou spolupráci, Česko-německý fond budoucnosti, projekt EU Trialog – 

Poděkování
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Development NGOs in the Enlarged Europe (Rakousko), Program 
EU Europe for Citizens, Agentura rozvojové a humanitární pomo-
ci Olomouckého kraje o.p.s., Českomoravský fotbalový svaz, MYSA 
(Keňa), streetfootballworld (Německo), ASA Programme, Česko proti 
chudobě, Informační centrum OSN v Praze, Město Olomouc, Hedvábná 
stezka, partnerské organizace dobrovolnických projektů v ČR (viz sekce 
Přijímání dobrovolníků do ČR)

Fotbalové kluby zapojené do projektu Fotbal pro rozvoj:

Českomoravský fotbalový svaz, FA Josefa Masopusta, FK Baník 
Most – Petr Kabíček, FK Draci Šumperk, FK Slavonín, SK Sigma 
Olomouc, Bohemians 1905 – Pavel Landa

Partnerské školy projektu Fotbal pro rozvoj:

Gymnázium Olomouc-Hejčín – studenti Petr Dobeš, Veronika 
Dostálová a další studenti zapojení do projektu; Střední zdravotnická 
škola Olomouc – učitelka Eva Fedorková a studenti zapojení do projek-
tu; Slovanské gymnázium Olomouc – učitelka Soňa Schaffnerová a stu-
denti Šárka Hajtmarová, Zuzana Vláčilová; Gymnázium Čajkovského – 
studenti Denisa Hrbáčková, Dan Malík; Schola Humanitas Litvínov – 
učitel Jaroslav Šmahel, studenti Pijálková Lucie, Suchá Helena a další 
studenti zapojení do projektu; SŠT Most Velebudice – učitel Aleš Polata, 
studenti Martina Kratinová, Petr Zajíc, Nováková Tereza, Sportovní sou-
kromá základní škola, s. r. o. – Škola v pohybu!; Gymnázium Litvínov – 
učitel Jan Dušek a studenti Jan Macháček a Lukáš Bláha; Gymnázium 
Polička – učitel Ladislav Král, student Vojta Čermák a další studenti 
zapojení do projektu, Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, 
s. r. o., Gymnázium Svitavy – studenti Václav Tmej, Václav Cibuka, 
Lenka Dosedělová, ZŠ Masarykova.

Dobrovolníci, školitelé a pomocníci:

Tomáš Brambora, Šárka Cihlářová, Adéla Čiháková, Dana Doubková, 
Romča Duchoslavová, Jiří Hájek, Alena Hábltová, Viola Hoznauerová, 
Alžběta Jirásková, Hanka Klenovská, Jana Koňasová, Nela Králová, Lamya 
Kourdi, Petra Kunčíková, Eliška Kyršová, Martin Náprstek, Zuzana Pártlová, 
Zdenka Pavlíková, Hanka Pechová, Martin Seifert, Radek Schich, Karolína 
Šklebená, Bára Tembo, Lee Tembo, Lukáš Válek,  Hana Vitnerová

Dobrovolní pomocníci při vysílání dobrovolníků na workcampy

n	pražská kancelář: Martina Dubská, Kateřina Dušková, Martina 
Hájková, Michaela Husárková, Alžběta Jirásková, Anna Kopečná, Radka 
Nováková, Eliška Rolfová, Barbora Vaněčková
n	brněnská kancelář: Michaela Adamusová, Eva Macková
n	Hradec Králové: Kateřina Nosková

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

Adéla Beznosková, Jana Bílková, Zuzka Botková, Denisa Bultasová, 
Šárka Čapková, Kristýna Hladíková, Roman Horčic, Irina Idrisová, 
Jana Jelečková, Jan Jelínek, Kristýna Knězů, Lenka Kubíková, Iva 
Petrmichlová, Emilia Pruss, Elena Rakovská, Kamila Sirotná, Jakub 
Stříbrný, Karolína Šklebená, Barbora a Lee Tembo, Hanka Vitnerová

Dobrovolní vedoucí mezinárodních dobrovolnických 
projektů v ČR:

Veronika Ambrozyová, Kristýna Andrlová, Šárka Antošová, Gabriela 
Benešová, Tereza Bidláková, Tomáš Brambora, Jana Brožová, Iveta 
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Černá, Barbora Černochová, Barbora Černošková, Dana Doubková, 
Michaela Drápelová, Martina Drašarová, Václav Fryček, Zuzana 
Hadarová, Šárka Hajtmarová, Ondřej Hlaváč, Zuzana Hlídková, Ria 
Hörnerová, Erika Horská, Jana Hrčková, Petra Chudárková, Irina 
Idrisová, Monika Janků, Jan Jech, Eva Johnová, Ivana Jurčíková, Jana 
Karasová, Tomáš Kilinger, Zuzana Klimecká, Monika Kmochová, Barbora 
Knebortová, Tereza Kombercová, Lukáš Koranda, Lenka Kostelecká, 
Petr Koudelka, Eva Kozubíková, Roman Krejčí, Věra Krejčí, Jakub Kříž, 
Michal Kubina, Štěpán Kyncl, Eliška Kyršová, Eva Macková, Jan Machala, 
Kateřina Modrá, Pavlína Motlová, Martin Myslík, Jiří Nebřenský, Tereza 
Nováková, Vera Obelczová, Michaela Ondráčková, Martina Oplatková, 
Irena Pajerová, Markéta Paszová, Hana Pechová, Petra Pejcharová, 
Zuzana Petránková, Adam Portužák, Adéla Rudá, Lucie Rufferová, 
Petr Sejkot, Hana Slunská, Susanna Sterrer, Ondřej Svoboda, Lenka 
Šreinová, Radka Štěpánková, Vanda Štouračová, Eva Švarcová, Lee 
Tembo, Barbora Tembo, Veronika Tomanová, Viktoria Valeeva, Adéla 
Veselá, Dušan Zmožek, Zdeněk Žižka

Za podporu programu GLEN 
děkujeme následujícím jednotlivcům:

n	Výběrové řízení GLEN: Petra Antošová, Dagmar Goldmannová, Jiří 
Pánek, Hana Vitnerová, Lucie Juříková, Pavel Šembera
n	Podpora při kontaktování nových partnerských organizací: Petra 
Vymětalíková, Lucie Juříková
n	Pomoc při organizaci semináře v Kosteleckých Horkách: Miroslav 
Kopecký, Bětka Trojanová, Alena Matoušková, Luboš Kunart, Blanka 
Prudičová, Kateřina Matoušková
n	Neutuchající energie: Lukáš Policar, Lukáš Houdek, Hana Krejsová, 
Tomáš Lindner, Eva Vernerová, Václav Průša, Simona Šafaříková, Jiří Pánek
n	Za přízeň: Martin Náprstek, Inka Píbilová
n	Za spolupráci děkujeme organizacím v zemích globálního Jihu: 
Mathare Youth Sport Association, Keňa; Search and Groom, Nigérie; 
United Church of Zambia, Zambie; Association of Hovsgol Tourism 
& Information, Mongolsko; Solidarités Jeunesses Vietnam, Vietnam

Donoři: Partnerské organizace:
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Za podporu projektu Fotbal pro rozvoj 
děkujeme následujícím dobrovolníkům:

David Daroquel, Daniel Kivairo, Jarka Hlaváčková, Štěpán Kyncl, 
dále pak všem dobrovolníkům olomoucké organizace ARPOK a všem 
dobrovolníkům, kteří se zapojili do programu Fotbalu pro rozvoj 2010 
v Praze, Mostě a Poličce.

Za podporu projektů brněnské pobočky 
děkujeme těmto dobrovolníkům:

Martina Adamčíková, Petra Břečková, Alena Caizlová, Michal Dess, 
Veronika Chmelíková, Veronika Kollárová, Jan Kouřil, Zuzana Marková, 
Jan Nečas, Petra Nováčková, Markéta Pajerová, Markéta Paloncyová, 
Ivo Pechura, Zuzana Pokorná, Jeanne Radosová, Jana Runčáková, Jan 
Řezáč, Martin Tomašov, Josef Vašek, Petr Vašek, Igor Viduna, Petr 
Záviška

Zvláštní poděkování patří těmto lidem:

Štěpán Bilčík – IT podpora; Jakub Hozák – tvorba nového webu 
a správa databáze; Vilém Černý – grafický design; Petr Babouček 
– vedení účetnictví; Milan Kinkor – vedení týmové supervize; Ivo 
Kačaba – vedení strategického plánování.

Donoři: Partnerské organizace:
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INEX – Association for Voluntary Activities (INEX - SDA) is a non-governmental organisation 
founded in 1991 to carry out and support international voluntary work and intercultural edu-
cation. The mission of INEX - SDA is by organising international voluntary projects, educational 
programs and campaigns to:
n	assist the development of a tolerant and open society and
n	encourage an active and responsible approach to the world around us both locally and globally

Also, we create space in which young people especially can gain new experiences, expand their 
skills and and make their own views of the complexity of the world around them.

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

The Prague office administers mainly:

1. Sending volunteers abroad – offering Czech volunteers the choice of 2000 world wide projects 
to 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 deve-
loping countries. We send volunteers there who, after their return, go and educate the public 
about their experiences 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
5. Educational program of intercultural learning

1. Sending volunteers abroad

Volunteer projects take 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 

INEX - SDA – 
A Few Words 

About The 
Association
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is motivation. Before leaving for a project everybody is trained accor-
ding to the needs of the country they go to.

Short–term international projects (workcamps)

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

Mid – and long-term volunteer projects

The mid-term projects last anything from between one to three mon-
ths. 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-
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 a raising awareness campaign on deve-
lopment issues using sport and education as means of informing the pub-
lic about the low quality of life and poverty in the African slums. Every 
June since 2006, INEX - SDA hosts several boys and girls and their coa-
ches from the Nairobi organisation MYSA. They took part in a one month 
long campaign consisting of several events in four regions of the Czech 
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Republic – the football matches, seminars and school debates – all of which 
has attracted a lot of attention of both students and general public.

„The whole GLEN cycle represents for me a priceless experience. 
It offered me the opportunity to combine my business and NGO backg-
round, work experiences and long-term interests. The whole structure of 
preparatory seminars was very enriching and provided us with important 
information on practical issues related to our stay in Asia. Another extra 
dimension was the work in a team of three volunteers from different 
countries and different backgrounds. GLEN also means an extraordina-
ry opportunity of networking and, in my opinion, a very strong learning 
experience and opportunity for personal development.”

Dáša Goldmanová, Vietnam 2010

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 volunteer from 
Macedonia who helped with sending Czech volunteers abroad and with 
our program 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.

5. Educational program 
of intercultural learning (Stereotypes in us)

In 2010, INEX - SDA started, in cooperation with 2 other Czech 
NGOs, a 3-years program of rasism and xenophobia prevention, focu-
sing on Czech highschools in 5 regions of Bohemia.

2010 The Year in Summary

We sent more than 800 volunteers abroad (out of it 758 for work-
camps) and received more than 400 volunteers for work in the Czech 
Republic, participating in 44 workcamps.

We successfully finalized a project proposal for a new European pro-
ject Youth for Global Responsibility which started in January 2011, 
will last for 2 years and enable us to work more systematically with 
volunteers going for projects in countries of Global South, but also 
with others, through various working groups in our Volunteers´ club 
(alias DoK).

In June 2010, we started in cooperation with 2 other Czech NGOs) 
a new programme of intercultural learning, namely 3-years program 
of rasism and xenophobia prevention, focusing on Czech highschools 
in 5 regions of Bohemia.

INEX - SDA played a major role in our long-term projects Football 
for Development and GLEN (Global Education Network of Young 
Europeans), both programs of global education with overlap to 
European level.

And finally we have undergone a few changes on the HR front – the 
crucial one happened in March 2010: our director Martina Ekrtova 
went on maternity leave and was replaced by Robin Ujfalusi.
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Adresa: Anenská 10, 602 00 Brno
Tel.: +420 543 331 775
Mobil: +420 604 217 274
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Tel.: +420 494 547 012, 
+420 604 676 146
Fax: +420 494 547 024
E-mail: sev@kosteleckehorky.cz
Web: www.inexsda.kosteleckehorky.cz
n	Venkovské školicí centrum
Adresa: Kostelecké Horky 57, 
517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel.: +420 494 547 012
Fax: +420 494 547 024
E-mail: skola@inexsda.cz
Web: www.inexsda.kosteleckehorky.cz

INEX - SDA Bílé Karpaty
INKLUB, Tvarožná Lhota 148, 
696 62 Tvarožná Lhota
Tel.: +420 518 337 008,
+450 724 162 265
E-mail: bkarapty@c-box.cz
Web: www.inexsda.cz/bk
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