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Uplynulý rok byl pro INEX relativně stabilní – podařilo se nám zachovat rozsah a pestrost v dobrovolnických 
i vzdělávacích programech, ať už šlo o vysílání dobrovolníků do zahraničí, organizaci dobrovolnických projektů 
v Česku nebo vzdělávací kampaně. Radost nám udělal i další rozvoj Dobrovolnického Klubu a spousta nových 
nápadů, které v něm v průběhu celého roku vznikaly.

Z PR-ového hlediska byl loňský rok ve znamení zavádění jednotného vizuálního stylu, který má dát organizaci 
jednotnou tvář navenek – věříme, že to byl krok k lepšímu, a uvítáme případné podněty zvenčí.
Úvod této výroční zprávy je zároveň tak trochu tečkou za mým působením v organizaci – INEX byl od roku 
2005 důležitou součástí mého života, prošel jsem si v něm řadou rolí (dobrovolnickou, koordinátorkou, 
ředitelskou) a spoustu mi toho dal, profesně i osobně – pracovní zkušenosti, nezapomenutelné zážitky, skvělé 
kamarád(k)y a přátele.

Tuto svou osobní zkušenost chápu jako metaforu a dílčí střípek toho, od čeho tu organizace od roku 1991 
vlastně je – jako prostor a příležitost pro mladé a otevřené lidi, kteří mají chuť zkoušet nové věci, získávat 
zkušenosti, poznávat svět, jiné lidi i sami sebe.

Lidi kolem INEXu přicházejí a odcházejí, fungování organizace se podle toho částečně proměňuje, ale základní 
étos a dobrovolnický elán zůstává – a věřím, že přetrvá dál.
Rád bych INEXu popřál do dalších let hodně spokojených dobrovolníků a novému řediteli i celému zaměst-
naneckému týmu dost energie do dalších projektů i radosti z odvedené práce.
A neposlední řadě bych rád přidal upřímné poděkování všem partnerům, donorům, školitelům i dobrovolníkům. 
Bez nich by to nešlo. Těšíme se na další spolupráci.

Robin Ujfaluši
bývalý ředitel, t. č. radní INEX – SDA

Slovo na úvod
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INEX – Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti 
mezinárodního dobrovolnictví a mezikulturního vzdělávání. Naším posláním je skrze mezinárodní dob-
rovolnické projekty, vzdělávací programy a kampaně podporovat rozvoj tolerantní, otevřené společnosti 
a aktivní, zodpovědný přístup k okolnímu světu na místní i globální úrovni. 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 kanceláří, která 
sídlí na Varšavské 30, Praha 2. Dále pod hlavičku INEX – SDA patří pobočky v Kosteleckých Horkách, 
Tvarožné Lhotě a Brně.

Pražská kancelář:
 › Vysílání dobrovolníků do zahraničí. Zájemcům z České republiky každoročně umožňujeme účast 

na některém z více než 2 000 dobrovolnických projektů po celém světě. Projekty trvají od dvou týdnů do 
jednoho roku a mají různé pracovní zaměření. Pro vysílané dobrovolníky organizujeme přípravná školení. 
Jsme vysílající organizací Evropské dobrovolné služby.
 › 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 přírodních rezervacích nebo třeba na 
dětských letních táborech.
 › Rozvojové vzdělávání. Snažíme se zprostředkovat české veřejnosti realitu života v rozvojových 

zemích tím, že do těchto zemí vysíláme dobrovolníky a po návratu využíváme jejich zkušeností k osvětě 
u nás i v rámci Evropy. Pořádáme besedy a školení, přijímáme do ČR dobrovolníky z rozvojových zemí. 
Realizujeme projekty GLEN a Fotbal pro rozvoj a jsme zapojeni do kampaně Česko proti chudobě.
 › Školení dobrovolníků a další akce. Zajišťujeme školení pro dobrovolníky vysílané do zahraničí i vedoucí 

projektů v ČR, pořádáme evaluační a jiná setkání i mezinárodní semináře. Ke školení využíváme zejména 

Obecné 
informace 
o sdružení
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prostor venkovského školicího centra pobočky v Kosteleckých Horkách.
 › Mezikulturní vzdělávání. Od června 2010 realizujeme v partnerství 

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 přípravou dobrovolníků.
 › Dobrovolnický Klub. Cílem Dobrovolnického Klubu je vytvářet prostor 

pro setkávání aktivních mladých lidí ar rozvoj dobrovolnických iniciativ. 
V rámci Klubu se mohou vzdělávat, zapojovat se do projektů INEX – SDA, 
sdílet své nápady s ostatními a přicházet s vlastními společensky prospěšnými 
iniciativami a projekty, v jejichž realizaci je budeme podporovat.

Pobočky INEX – SDA
Kromě pražské kanceláře má INEX – SDA tři pobočky se sdílenou právní 
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. 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, atd.)

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

 › programy pro znevýhodněné děti a mládež

Praha INEX – SDA
inexsda@inexsda.cz

 › vysílání dobrovolníků do zahraničí 
a mezinárodní spolupráce

 › koordinace workcampů v ČR, přijímání 
zahraničních dobrovolníků do ČR

 › rozvojové a mezikulturní vzdělávání
 › Dobrovolnický Klub (DoK

Tvarožná Lhota 
pobočka INEX – SDA Bílé Karpaty

bkarpaty@inexsda.cz

 › venkovské centrum INKLUB – projekty s venkovskou mládeží 
 › Muzeum oskoruší s naučnou stezkou – 

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

řemesla a sport v přírodě

Kostelecké Horky 
pobočka INEX – SDA Kostelecké Horky
modrydum@kosteleckehorky.cz

 › Venkovské školicí centrum – školení související s dobrovolnictvím 
a rozvojovým či mezikulturním vzděláváním

 › statek „Modrý dům“ s Malým muzeem místa a sezónním infocentrem 
propaguje trvale udržitelný způsob života na venkově

 › 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).

2011 zapojujeme se do evropského 
projektu Youth for Global 
Responsibility, v jehož rámci vzniká 
i Dobrovolnický Klub (DoK)

2012 rozvoj 
Dobrovolnického klubu, 
zavádění jednotného 
vizuálního stylu
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Vysílání 
dobrovolníků 
do zahraničí

Projekty, na které INEX – SDA vysílá dobrovolníky, se konají po celém světě. Po dobu od dvou týdnů do 
jednoho roku dobrovolníci vlastní prací podporují neziskové projekty nejrůznějšího zaměření: podílejí 
se například na obnově historických památek, pracují v přírodních rezervacích, v dětských domovech 
i v uprchlických táborech, pomáhají při organizaci kulturních akcí a kampaní 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.
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Krátkodobé mezinárodní projekty (workcampy)

Krátkodobé mezinárodní projekty, tzv. workcampy, zůstávají dlouhodobě 
nejoblíbenějším typem dobrovolnických projektů, které INEX – SDA nabízí. 
Během 2–3 týdenních projektů se mladí lidé z různých zemí světa společně 
zapojí do prací zaměřených na komunitní rozvoj, ochranu přírody, renovaci 
památek, práci s dětmi i lidmi s postižením, podporu kulturních akcí atd. 
Smyslem workcampů je ale také bližší seznámení se s místní kulturou i kul-
turami ostatních dobrovolníků, získávání nových zkušeností a schopností, 
navazování přátelství i procvičení cizích jazyků. V nabídce se pravidelně 
objevují i projekty vhodné pro rodiny s dětmi, seniory či lidi se znevýhodněním.
V roce 2012 se krátkodobých dobrovolnických projektů zúčastnilo 750 
dobrovolníků, z nichž většinu tvořili, jako již tradičně, ženy (74 %). Nejvíce 
tyto projekty vyhledávají mladí lidé mezi 18 a 30 lety. Více než 190 z vyslaných 
dobrovolníků uvedlo do přihlášky předchozí dobrovolnickou zkušenost a to 
s projekty v zahraničí, nebo s různými iniciativami v ČR.
Dobrovolníci se zúčastnili 550 projektů v 49 zemích světa, nejvíce z nich 
v Evropě, ale zanedbatelný nebyl ani zájem o projekty ve vzdálenějších zemích 
jako např. Japonsko, Jižní Korea, Spojené Státy Americké, Mexiko, Maroko atd.

„Jsem moc rád, že jsem se tohoto projektu mohl zúčastnit, mé očekávání se 
naplnila a nasbíral jsem mnoho poznatků, zkušeností a poznal nové lidi, kteří 
mne mnohdy inspirovali. Doporučuji každému!“ Daniel, 21 let, Finsko 

„I přes velkou náročnost hodnotím tento projekt jako jeden ze svých nejlepších 
zážitků v životě, hlavně díky velké vstřícnosti a přátelské atmosféře, spojené s 
(pro mě) nevšední prací. Návštěvu Ermitage Jean Reboul bych jednoznačně 
doporučila komukoli, kdo se chce přiučit práci s lidmi.“ Anna, 21 let, Francie

„Zažila jsem něco nepopsatelného a práce s vozíčkáři mi dala nový pohled na 
život a nové přátele.“ Veronika, 19 let, Slovinsko

Účast na workcampech dle místa konání

Pořadí
Země 
Regionu 1

Počet 
vyslaných 

dobrovolníků Pořadí
Země 
Regionu 2

Počet 
vyslaných 

dobrovolníků

1 Německo 137 1 Vietnam 8

2 Francie 116 2 Indie 7

3 Itálie 72 3 Maroko 5

4 Španělsko 55 4 Mexiko 5

5 Velká Británie 39 5 Brazílie 2

6 Island 26 6 Indonésie 2

7 Belgie 25 7 Uganda 2

8 Česko 20 8 Nigérie 1

9 Finsko 19 9 Peru 1

10 ostatní 207 10 Tanzanie 1

Celkový počet 716 Celkový počet 34

Věkové kategorie účastníků

Věk Muži Ženy Celkový počet

8–17 24 23 47

18–30 168 510 678

31–62 5 20 25

Celkový počet 197 553 750
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„Byla to parádní zkušenost, pracovat v infocentru na festivalu mě moc bavilo. 
Potkala jsem velké množství lidí, naučila jsem se, jak neztratit hlavu v kritických 
situacích a zároveň jsem si zdokonalila svoji angličtinu. Díky INEXu za skvělý 
zážitek!“ Anna, 21 let, Velká Británie

„Zažil jsem na workcampu úžasný čas, na který budu navždy vzpomínat. Nikdy 
jsem se asi necítil tak dobře jako tam. Myslím si, že by každý měl jet na podobný 
workcamp alespoň jednou za život. Kéž bych se o této možnosti dozvěděl dřív 
třeba ještě na střední škole.“ Jan, 24 let, Francie

Personální zajištění programu
Jana Koňasová – koordinátorka vysílání dobrovolníků – řešitel projektu

Nikola Zdraveski – koordinátor vysílání dobrovolníků 

Eva Sziklási, Victoria Tzanova – dobrovolnice EVS

Michaela Adamusová, Kateřina Floreánová, Eva Macková, Kateřina Nosková

– dobrovolnice pomáhající v pražské kanceláři, v regionech ČR a na akcích 

Lukáš Policar; Michaela Čermáková; Petra Vymětalíková; Viola 

Hoznauerová – lektorování školení INEX – SDA + 6 odborných lektorů 

a vyškolených dobrovolných 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 2012 byl 

finančně podpořen Ministerstvem vnitra České republiky.

Střední 
Amerika

5

Severní 
Amerika

9

Jižní 
Amerika

3

Afrika
9

Asie
37

Evropa
687

Účast na workcampech dle místa konání
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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 2012 organizace vyslala celkem 10 dobrovolníků do Indie, 
Indonésie, Keni, Jižní Koreje, Thajska a Ugandy. Náplň činnosti dobrovolníků 
byla velice rozmanitá, dost často se jednalo o výuku angličtiny nebo organizaci 
různých volnočasových aktivit pro děti v kombinaci s dalším tématem – např. 
organizace kulturních akcí, zemědělské práce či environmentální vzdělávání. 
Několik projektů bylo zaměřeno na podporu zdravotní péče v rozvojových 
zemích, kde dobrovolníci pracovali jako zdravotničtí asistenti, např. pomáhali 
lékařům v odlehlejších oblastech či pracovali s HIV pozitivními lidmi a lidmi 
nemocnými AIDS.

„Do Semarangu jsem přijel učit angličtinu na jedné z místních univerzit. Můj 
úkol byly hodiny konverzace, kde jsem dostal absolutní prostor pro vlastní 
představivost a metody. A vzhledem k tomu, že jsem s učením neměl předchozí 
zkušenosti a nepřipadal si ani jako perfektní znalec anglického jazyka, moje 
počáteční nervozita by se dala krájet. Avšak díky přívětivosti a naslouchavosti 
kolegů i studentů ze mě nervozita rychle opadla a úžasně jsem se s prostředím 
univerzity sblížil. Společně jsme vytvořili interaktivní prostor a hodiny nabíraly 
různých forem. Moje dobrovolnická učitelská zkušenost na univerzitě v Semarangu 
mě naprosto ohromila a já se rozhodl tomuto odvětví věnovat dále. Jen díky tomu 
jsem se rozhodl pro své momentální studium na pedagogické fakultě. Můj pobyt 
v Indonésii mi zkrátka změnil život. Ač jsem po celou dobu prožíval úžasná 
dobrodružství, nedalo mi to a já se na naši krásnou pohádkovou zemi moc 
těšil. Domů jsem si přivezl nejen spoustu zážitků, ale i vlastností a zvyků, které 
ovlivňují můj každodenní život. Především jsem si ale uvědomil, jak je důležité 
být vděčný.“Štěpán Kyncl, Indonésie

Personální zajištění programu 

Kamila Zbuzková – koordinátorka programu

Program „Vysílání dobrovolníků na projekty v zahraničí“ je akreditován 

dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a v roce 2012 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 2012 se dlouhodobých 
dobrovolnických projektů INEX – SDA zúčastnili celkem 4 dobrovolníci na 
projektech v Indonésii, Nigérii, UK a USA. Dobrovolníci pracovali v dětském 
domově, organizovali různé volnočasové aktivity pro děti nebo pomáhali 
s výukou učitelům na místních školách. Jedna dobrovolnice měla možnost 
pracovat v obdobné organizaci jako INEX – SDA a vyzkoušet si jaké to je 
vysílat dobrovolníky na projekty do zahraničí.

„LTV projekty bych určitě stoprocentně doporučila, půl roku (rok) je doba přesně 
na to poznat místní kulturu, zapojit se do pracovního procesu a poznat nejen lidi, 
ale i pracovní morálku v dané zemi. Již před pobytem v Anglii jsem byla rok ve 
Francii, takže to nebylo moje poprvé bez veškerého domacího luxusu. Mám ráda 
tu nucenou flexibilitu, které je člověk vystaven ve smyslu ochutnávání nového a 
nových zvyků, když už se někdo rozhodne vyjet do zahraničí na delší dobu, tak 
s tím musí počítat a musí ho to vlastně lákat. Vždycky, když jsem byla vystavena 
nějaké nepříjemné situaci, tak jsem si řekla, holka, tohle musíš zvládnout sama, 
proto si sem přijela.“ Alžběta Kofránková, Velká Británie

Personální zajištění programu 

Kamila Zbuzková – koordinátorka programu

Program „Vysílání dobrovolníků na projekty v zahraničí“ je akreditován 

dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a v roce 2012 byl 

finančně podpořen Ministerstvem vnitra České republiky.

Evropská dobrovolná služba 
(EVS – European Voluntary Service)

Kromě „klasických“ krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých projektů 
vysílá INEX – SDA zájemce také na projekty Evropské dobrovolné služby, 
která je součástí neformálně vzdělávacího programu Evropské komise Mládež 
v akci. Umožňuje mladým lidem ve věku 18-30 let účastnit se dobrovolnických 
projektů v Evropské unii a jejích sousedních státech. Projekty trvají od 
2 do 12 měsíců a jsou zaměřeny například na práci s dětmi a mládeží, na 
sociální péči, ekologii nebo kulturu. Dobrovolníci pracují bez nároku na 
mzdu, ale mají plně hrazeno ubytování, cestu na projekt a zpět, dostávají 
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také příspěvek na stravu a kapesné. Součástí každého projektu jsou také 
podpůrná školení a jazykový kurz. Pobyt a práce v cizí zemi představuje pro 
účastníky EVS cennou životní zkušenost.
V roce 2012 bylo prostřednictvím INEX – SDA vysláno do zahraničí celkem 
21 EVS dobrovolníků. Působili v těchto zemích: Estonsko, Francie, Gruzie, 
Itálie, Lichtenštejnsko, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Španělsko 
a Velká Británie. 

„Evropská dobrovolná služba - těžko vysvětlit, co všechno se pod těmito třemi 
slovy skrývá. Pro mě osobně je to získávání mnoha zkušeností, překonávání sebe 
sama, rozšiřování obzorů, poznávání cizích kultur a super lidí, dobrodružství, 
nekončící zábava a mnoho dalšího. (…) Léto bylo těžce pracovní, šílené a uteklo 
jak voda. Když jsem připravovala první projekt, co jsem měla koordinovat, skoro 
jsem nespala. Pořád jsem přemítala, jestli jsem na něco nezapomněla, jestli je 
všechno zařízeno a jestli to vlastně všechno zvládnu. Když jsme pak s účastníky 
hodnotili celý seminář, byla jsem unavená jako nikdy, ale maximálně spokojená. 
Takový pocit zadostiučinění chci zažít znovu!” Martina Krátká, Řecko

„Some of my friends and family members have asked me why I am spending so 
much time on volunteering abroad and when I am going to get a “real” job. I 
find it hard to describe the enriching experience of volunteering and compare 
it to a conventional job. You have to experience it to fully understand it. There 
is something fascinating and rewarding about immersing yourself in a foreign 
culture while making a personal contribution and connection with the local 
community. Everyday has been filled with opportunities to learn, converse 
and laugh. Through volunteering I was able to break free from my shy nature 
and make friends from all over the world. But volunteering abroad can also be 
challenging at times: language barriers, adapting to new environments and 
being away from family and friends for extended periods of time, to name a few.” 
Hrefna Pálsdóttir, INEX – SDA Česká republika

V březnu 2012 také přijely do pražské kanceláře INEX – SDA dvě dobrovolnice, 
aby v rámci roční Evropské dobrovolné služby poznaly činnost naší organizace 
a zapojily se do jejího dění. Victoria Tzanova z Bulharska se velmi aktivně 
zapojila do projektu přijímání zahraničních dobrovolníků na workcampy 
v České republice. Pomáhala s jejich přípravou a během sezóny se také 
několika projektů zúčastnila jako vedoucí. Druhou dobrovolnicí byla Hrefna 
Pálsdóttir z Islandu, která pomáhala s realizací projektu Fotbal pro rozvoj 
a během měsíční kampaně navštívila s česko-keňským týmem dobrovolníků 
různá místa České republiky.
Obě dobrovolnice pak jako svůj společný miniprojekt vytvořily kampaň 
nazvanou SustainLABe, ve které se zaměřily na zvyšování povědomí o udr-
žitelné spotřebě a snažily se povzbudit lidi, aby přijaly jednoduché zelené 
návyky, které pomáhají snižovat ekologickou stopu. Zrealizovaly několik 
workshopů na různá témata a také pro svůj projekt vytvořily webové stránky 
http://sustainlabe.wix.com/sustainlabe.

Personální zajištění programu 
Kamila Zbuzková – koordinátorka programu

Projekty EVS jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Generálního 

ředitelství pro vzdělávání a kulturu. V České republice zajišťuje program 

Evropské dobrovolné služby Česká národní agentura Mládež.

http://sustainlabe.wix.com/sustainlabe
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Mezinárodní 
dobrovolnictví 

v České republice

V roce 2012 INEX – SDA ve spolupráci s lokálními partnery (neziskovými organizacemi či obcemi) 
uspořádal 38 workcampů a jeden střednědobý dobrovolnický projekt. Celkem se zúčastnilo 365 dob-
rovolníků z 34 zemí světa (včetně 21 dobrovolníků z ČR). Na střednědobém projektu se mezi červnem 
a listopadem vystřídali 4 dobrovolníci.
Projekty probíhaly na místní úrovni, většinou na vesnicích a malých městech nebo v místních komunitách 
ve větších městech. V roce 2012 se projekty konaly ve 30 různých lokalitách v České republice. K dobro-
volnické skupině vždy patří dobrovolní vedoucí, které INEX – SDA pro vedení workcampů připravuje 
během víkendových školení. V roce 2012 bylo připraveno a následně zastalo dobrovolnou funkci vedou-
cího 73 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 volnočasové aktivity. Vedení mezinárodního 
projektu je unikátní způsob získání klíčových kompetencí skrze neformální vzdělání.

Přehled lokalit projektů 2012
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Dobrovolnické projekty v ČR dělíme do 4 tematických programů:

„Pro nás oba to byla první workcampová zkušenost a máme za to, že jsme si nemohli vybrat lépe… Volný čas jsme trávili velmi atraktivně a dařilo se nám zapojovat 
i místní komunitu. Práce, kterou dobrovolníci odvedli, byla zajímavá a tvořivá a zároveň jsme po sobě zanechali viditelné výsledky.“ Dorota Tomaszová, vedoucí 
workcampu v obci Kyšice

Rozvoj venkova a podpora místních komunit

Partner Počet projektů Místo projektu Dobrovolnická činnost

ČSOP BERKUT; Cesta z Města, o. s. 1 Bečov nad Teplou 
a Nežichov

zahradnické práce, úpravy a čištění ploch v bečovské botanické zahradě, 
obnova minerálních pramenů, renovační práce v kostele

DoNitra, o. s. 1 Osinalice drobné stavební práce v areálu vzdělávacího střediska, příprava zahradní slavnosti

Haštera občanské sdružení 1 Uherský Ostroh práce při organizaci historických slavností města, příprava 
dlouhodobého projektu úpravy zámeckého podzemí

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

Koňský dvorec Chmelištná, o. s. 1 Chmelištná příprava pastvin pro koně, stavění plotů, čištění krajiny, renovační práce

Kulturní, vzdělávací a informační 
zařízení Jirkov, p.o. 1 Jirkov stavba přírodního dětského hřiště v areálu knihovny v Jirkově, zahradnické práce

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

Obec Kyšice 1 Kyšice příprava a realizace dětského dne, odstranění plotu kolem 
obecního úřadu, údržba a dosazení živého plotu

Obec Svojšín 1 Svojšín Úprava a údržba zámeckého parku a veřejných prostranství

Propolis, o. s. 2 Chříč čištění a revitalizace potoka, drobné demoliční a renovační práce, příprava festivalu „Křič-Fest“

Sdružení stezka Češov – Vysoké 
Veselí, o. s. 1 Vysoké Veselí a okolí úklid nepoužívaných kostelů a veřejných prostranství před kulturně-turistickou akcí “Putování 

po stezce”, revitalizace přírodní památky Veselský háj, obnova značení naučné stezky
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„Ze třech workcampů, kde jsem byl dřív jako účastník, se jen jeden mohl v intenzitě kontaktu s místními vyrovnat tomu chudenickému. Nutno dodat, že se o to do 
velké míry zasloužila Jana Ulrychová (druhá vedoucí), která jako místní znala formální a neformální kanály pomocí kterých propagovala naše akce mezi místními… 
Obecně řečeno bylo jen málo našich činností, které by proběhly bez zapojení někoho místního.“  Jan Vlachý, vedoucí workcampu v Chudenicích

Péče o historické památky

Partner Počet projektů Místo projektu Dobrovolnická činnost

Fokus Mladá Boleslav 1 Mnichovo Hradiště vykopání a odvoz zeminy a stavební suti z rajského dvora bývalého kapucínského kláštera

Hartenberg, o. s. 3 Hřebeny renovační, rekonstrukční a umělecké práce na hradě Hartenberg a v areálu bývalé školy v Hřebenech

Městys Chudenice 1 Chudenice drobné stavební a úklidové práce při obnově kulturních památek a veřejných prostranství

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

NPÚ, Územní odborné 
pracoviště v Lokti 1 Lázně Kynžvart úklid cestiček a klestí v zámeckém parku

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

Obec Svojšín 1 Svojšín pomocné práce v zámeckém areálu při jeho kontinuální obnově

Židovská obec Brno 1 Holešov Údržba plochy, ohradní zdi a náhrobků židovského hřbitova a 
technické zajištění festivalu „Týden židovské kultury“
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„Pozitivní výsledek naší práce s dětmi jsme mohli vidět na dětech samotných - ačkoliv se většina dobrovolníků obávala jazykové bariéry, brzy si obě skupiny našly 
cestu, jak spolu komunikovat a dokonce i bez společné řeči se nám podařilo vykouzlit na dětských tvářích mnoho úsměvů.“  Markéta Racková, vedoucí workcampu 
v Jizbicích u Nymburka o práci dobrovolníků s mentálně postiženými dětmi

Sociální a kulturní projekty

Partner Počet projektů Místo projektu Dobrovolnická činnost

Camphill České Kopisty 4 České Kopisty zemědělské práce na polích ekologické farmy

Centrum pro všechny, o. s. 2 Jizbice u Nymburka práce s mentálně postiženými dětmi během letního tábora; manuální práce 
v interiéru i venku: příprava tábora, stavění stanů, zazimování, atp.

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

Člověk v tísni, o. p. s. 1 Ústí nad Labem příprava, realizace a koordinace volnočasových aktivit pro děti a mladé lidi ze 
sociálně vyloučené lokality, renovační práce v nízkoprahovém centru

Ledovec, o. s. 1 Ledce úklidové, zahradnické a pomocné stavební a údržbářské práce v Terapeutickém 
a Poradenském centru Ledovec, přípravy místní kulturní akce

Projekt Andromeda, o. s. 1 Všestary příprava kostýmů a rekcizit, oprava a budování lesních staveb pro 
akce určené dětem z dětského domova, úklid lesa

Ekologické projekty

Partner Počet projektů Místo projektu Dobrovolnická činnost

CEV Pálava ZO ČSOP 56/16 1 Mikulov a okolí praktická údržba chráněných území v CHKO Pálava, údržbové a úklidové práce na židovském hřbitově

Čmelák - společnost 
přátel přírody, o. s. 2 Liberec a okolí práce v lesních školkách, výsadba sazenic, stavba oplocenek, renovační práce pro místní farnost

Eurosolar.cz 1 Lesná u Tachova manuální práce v přírodní rezervaci: sečení luk, hrabání trávy, 
shromažďování biomasy, práce na tábořišti

Jóga v denním životě -Žďárec 1 Žďárec u Skutče stavební, údržbové a zahradnické práce v jóga-centru

Nadace Živoucí světlo 1 Střílky manuální práce na zahradě a v jóga-centru
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Personální zajištění programu
Anja Decker, M.A. (do 7/2012), Renata Lupačová (od 8/2012), koordinátorka 

vysílání dobrovolníků do obcí a organizací – garance a řízení projektu

Renata Lupačová, koordinátorka přijímání dobrovolníků ze zahraničí (2–7/2012)

Šárka Hauznerová, Mgr., příprava dobrovolníků, školení a lektorování na školení INEX – SDA

+ 9 dalších odborných lektorů a vyškolených školitelů z řad zkušených dobrovolníků

Robin Ujfaluši, Mgr., řízení organizace

Program „Dobrovolníci pro obce a organizace“ je akreditován dle zákona č. 198/2002 

Sb., o dobrovolnické službě a v roce 2012 byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra 

České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Země původu dobrovolníků
Pořadí Země Počet dobrovolníků

1 Španělsko 48

2 Francie 28

3 Turecko 28

4 Německo 22

5 Jižní Korea 22

6 Česko 21

7 Japonsko 19

8 Velká Británie 18

9 Polsko 16

10 Rusko 14

11 Srbsko 14

12 Ukrajina 14

13 ostatní 101

Celkem 365

Věkové kategorie účastníků
Věk Ženy Muži Celkový počet

18–30 234 113 347

31–49 5 10 15

50 + 0 1 1

60 + 0 2 2

Celkový počet 239 126 365
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Spolupráce 
v rámci Alliance 

of European 
Voluntary 

Service 
Organizations

INEX – SDA jednou ze 48 členských národních organizací mezinárodní sítě organizací Alliance of 
European Voluntary Service Organizations (www.alliance-network.eu), které podporují interkulturní 
vzdělávání, vzájemné porozumění a mír prostřednictví dobrovolnické služby. Spolupráce v rámci této 
sítě nám umožňuje kvalitní spolupráci při výměně dobrovolníku, vede k dalšímu rozvoji našich projektů 
a jejich jednotlivých částí, stejně jako servisu, který našim dobrovolníkům poskytujeme. Dlouhodobě 
se soustředíme na podporu jednotlivých oblastí v tematicky zaměřených pracovních skupinách, a tím 
přispíváme k rozvoji dobrovolnictví a jeho kvality v mezinárodním měřítku:

 › Training Needs Working Group – 1 člen – skupina se zabývá metodikou přípravných školení pro 
dobrovolnické projekty i dalšího vzdělávání školitelů a sama taková mezinárodní školení organizuje
 › External Relations Committee – 1 člen – skupina zajišťuje rozšiřování a prohlubování vztahů Alliance 

s veřejností a ostatními dobrovolnickými sítěmi v evropském a celosvětovém měřítku.
 › Access 4 All – 1 člen – skupina se zabývá podporou začlenění znevýhodněných občanů do mezinárodních 

dobrovolnických projektů.
Staff Development Working Group – 1 člen – úkolem skupiny je podpora členů a partnerů při imple-
mentaci a dodržování pravidel a standardů schválených pro pořádání dobrovolnických projektů a výměnu 
dobrovolníků.

INEX – SDA se také jako partnerská organizace aktivně účastní projektů a setkání sítě Service Civil 
International (www.sciint.org/) a členské sítě Coordinating Committee for International Voluntary 
Service (http://ccivs.org/).

http://ccivs.org/
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Globální 
rozvojové 

vzdělávání

INEX – SDA se problematice zemí globálního Jihu a globálnímu rozvojovému vzdělávání (GRV) systematicky 
věnuje od roku 2002. Od té doby se u nás i v zahraničí zvyšuje zájem o dobrovolnictví v těchto zemích 
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, 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 a projekt Youth for Global Responsibility.

Program GLEN – Global Education 
Network of Young Europeans

Program globálního rozvojového vzdělávání GLEN přispívá k posilování povědomí evropské veřejnosti
o problémech zemí globálního Jihu. Účastníci programu, kteří úspěšně absolvují výběrové řízení, projdou 
dvěma mezinárodními týdenními semináři globálního rozvojového vzdělávání, na kterých jsou mj. 
připravováni na tříměsíční stáž v neziskové organizaci v zemi globálního Jihu. Po návratu z projektu se 
podílejí na realizaci nebo sami realizují činnost v oblasti globálního rozvojového vzdělávání.

GLEN je založen na spolupráci devíti 
členských evropských organizací (Česká 
republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, 
Lotyšsko, Estonsko, Slovinsko, Německo 
a Francie), dále pak přibližně padesáti
organizací ze zemí globálního Jihu. V roce 
2012 GLEN celkově vyškolil 102 mla-
dých lidí z EU, za ČR se cyklu zúčastnilo 
7 mladých lidí, kteří pracovali 3 měsíce 
se svými německými a dalšími kolegy 
v neziskových organizacích v Mongolsku, 
Vietnamu, Keni, Gruzii, Etiopii, Zambii 
a Burkině Faso. 
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V roce 2012 bylo českými účastníky programu GLEN zrealizováno 22 předná-
šek, debat a workshopů, 7 výstav, napsány a otištěny byly 2 články, další 3 pak 
vyšly online a zprovozněny byly 2 nové blogy. Putovní výstavy dokumentárních 
fotografií „Cesta životem, cesta světem“ a „Kultur8“, které vznikly jako 
ponávratové aktivity účastníků GLEN v minulých letech, navštívily 7 umístění: 
škol workcampů i festivalů. 
Stěžejními ponávratovými aktivitami účastníků GLEN roku 2012 byly na české 
i evropské úrovni putovní kampaně globálního rozvojového vzdělávání. Během 
června 2012 proběhla v ČR týdenní putovní kampaň „Globální Cirkus“. Cílem 
kampaně bylo oživit letní atmosféru ve vybraných sídlech Českomoravské 
vrchoviny. Pomocí interaktivních workshopů, výstavy fotografií ze stáží 
v zemích globálního Jihu, promítání dokumentárních filmů na veřejném 

prostranství či živé knihovny, byli místní obyvatelé upozorňováni na souvis-
losti osobní spotřeby zahrnující témata od výroby oblečení a potravin, přes 
tematiku odpadů a problematiku vodních zdrojů. Podařilo se tak oslovit na 
150 lidí v místech, které jsou obvykle kampaněmi přehlížená. Další putovní 
kampaní roku 2012 byl Glen on the Road – desetidenní akce upozorňující 
na problematiku extrémní chudoby v deseti vesnicích a městech po České 
republice. V rámci celoevropských aktivit globálního rozvojového vzdělávání 
proběhla Sailing for Sustainability (Plavba pro udržitelnost) – čtyři týdny 
trvající kampaň organizovaná převážně bývalými účastníky/cemi programu 
GLEN ve městech ležících na Baltském moři (Gdansk – Liepaja – Pärnu – 
Tallinn – Turku). Tematicky navazovala na konferenci Rio+20 a snažila se 
oslovit místní obyvatele tématy jako např. alternativní ekonomika, obnovitelné 
zdroje a celkově udržitelný životní styl.

Koordinátorka programu: Romana Duchoslavová (do 9/2012), 

Michaela Čermáková (od 9/2012)

Program finančně podpořili: Česká rozvojová agentura, Engagement 

Global gGmbH, Česko-německý fond budoucnosti
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Kampaň 
Fotbal pro rozvoj

Fotbal pro rozvoj je osvětová kampaň, která prostřednictvím fotbalu vyzývá 
mladé lidi a širokou veřejnost ke sdílení hodnot a zásad týmové spolupráce 
a fair play. Kampaň tvoří sled na sebe navazujících sportovně-vzdělávacích 
aktivit, které probíhají v období od dubna do července ve vybraných regionech 
České republiky. Fotbal pro rozvoj pořádá sedmým rokem INEX – Sdružení 
dobrovolných aktivit ve spolupráci s partnery z vybraných regionů a keňskou 
mládežnickou organizací Mathare Youth Sport Association. Projekt byl 
finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva 
zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce 
ČR a ze soukromých zdrojů.
Po 6 letech kampaňování za „lepší svět“ jsme se v roce 2012 pustili do inovací 

a změn. Prvotní myšlenka zvyšování povědomí o globálních problémech skrze 
fotbal zůstala zachována, nově jsme přizvali organizace pracující s mládeží 
ohroženou sociálním vyloučením, a tím podpořili zasazení problematiky 
do kontextu života mladých lidí v ČR.
Díky naší mnohaleté spolupráci s keňskou mládežnickou sportovní organi-
zací Mathare Youth Sports Association (MYSA), která má v oblasti sportu 
a rozvoje bohatou praxi, jsme přizvali šest mladých žen a mužů z Keni, aby 
se společně s šesticí mladých lidí z ČR mohli podělit o svou zkušenost, své 
příběhy a vzájemně načerpali inspiraci. Po dobu třiceti dnů společně cestovali 
napříč Českou republikou, pořádali workshopy pro děti a mládež, umělecká 
a hudební představení pro širokou veřejnost a šířili myšlenku „férovosti“ 
i mimo fotbalová klání.
Do boje o Putovní pohár Fotbalu pro rozvoj se v roce 2012 zapojilo 6 regionů, 
11 organizací pracujících s mladými lidmi, 43 fotbalových týmů složených ze 
420 hráčů a hráček, které přišlo podpořit bezpočet veřejnosti a dobrovolníků 
z okolí Nepomyšle, Olomouce, Ostravy, Poličky, Prahy a Sokolova.

Koordinátorka projektu: Lucie Juříková

PR koordinátorka: Jitka Hausenblasová

Koordinátor keňské části projektu: Francis Mutuku – MYSA

Dobrovolnice programu Evropská dobrovolná služba: Hrefna Pálsdóttir
Minimální velikost loga s dovětkem je stanovena na 21 mm na šířku, aby byly webové stránky 
nebo claim čitelné.
V případě, že je nutné použít logo ještě menšího rozměru, použijte jeho základní verzi.
Při zmenšování berte ohled na čitelnost zeleného textu.

Velikost ochranné zóny loga je určena výškou písmene o ve slově pro.

Základní verze loga

Verze s www

Verze s claimem
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Youth for Global Responsibility 
(Dobrovolnický Klub DoK)
Mezinárodní projekt Youth for Global Responsibility vznikl z myšlenky 
podpořit občanskou participaci mladých lidí a posilovat jejich zodpovědný 
přístup vůči své komunitě, regionu a společnosti skrze dobrovolnickou 
službu v zahraničí (zejména v zemích globálního Jihu), navazující vzdělávací 
programy a podporu vlastních iniciativ a projektů dobrovolníků s cílem 
zvyšovat povědomí o globálních tématech a Rozvojových cílech tisíciletí.
Náplň projektu představují jednak různé globálně rozvojově vzdělávací 
aktivity v podobě přípravných a ponávratových seminářů pro dobrovolníky, 

tematických dobrovolnických přednášek, besed, happeningů a mezinárodních 
setkání. Druhý pilíř projektu tvoří pořádání mezinárodních konferencí a regi-
onálních setkání zaměřených na výměnu zkušeností a znalostí mezi odborníky 
a organizacemi zabývajícími se mezinárodním dobrovolnictvím, na posilování 
kapacit a zvyšování standardů kvality v mezinárodním dobrovolnictví.
V rámci projektu Youth for Global Responsibility proběhly v roce 2012 dva 
přípravné semináře „Do světa“ určené dobrovolníkům vyjíždějícím na stáž 
do zemí globálního Jihu a „Podzimní dobrosetkání“ – ponávratový seminář 
pro všechny dobrovolníky, kteří měli zájem sdílet své zkušenosti, zážitky 
a získat informace k dalšímu zapojení do vzdělávacích a osvětových aktivit 
INEX – SDA. V rámci projektu zahájila organizace a úspěšně vede nově 
vzniklý Dobrovolnický Klub DoK (viz níže).
Hlavním iniciátorem projektu je Senátní kancléřství v Hamburku a do projektu 
jsou kromě INEX – SDA zapojeny německé organizace Cultur Cooperation, 
DTP (Deutsche-Tanzanian Partnerschaft) a dánské organizace Dan Church 
Aid a Copenhagen Youth School.

Aktivity Dobrovolnického Klubu DoK

Dobrovolnický Klub DoK je „prostorem“ pro sdružování dobrovolníků 
a aktivních mladých lidí – především těch, kteří získali svoji mezinárodně 
dobrovolnickou zkušenost s INEX – SDA. Smyslem jeho činnosti je vytvářet 
příležitosti pro setkávání, sdílení a podporu dobrovolníků v realizaci jejich 
vlastních iniciativ a projektů. Každá „projektová skupina“, která vznikne, získá 
svého mentora z řad zaměstnanců INEX – SDA a společně pak projekt plánují, 
realizují a vyhodnocují. Dobrovolníci zapojení do „DoKu“ získávají celou řadu 
nových zkušeností a dovedností: mají příležitost vyzkoušet si vedení týmu, 
pořádání akcí, propagaci (PR), fundraising a osvojit si další nástroje související 
s projektovým managementem. V rámci „DoKu“ nadále pořádáme různé 
tematické vzdělávací semináře na základě aktuálních potřeb projektových 
skupin, různá setkání a tematické diskusní večery – tzv. INEXpuby.
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Ukázky projektů realizovaných dobrovolníky v rámci 
Dobrovolnického Klubu DoK v roce 2012:

 › Výstava „Dobrovolníkem v ČR“ – jejím cílem bylo prostřednictvím 
originálně zpracovaných fotografií přiblížit atmosféru mezinárodních 
workcampů v České republice širší veřejnosti v několika českých a moravských 
městech, nejčastěji v prostorách tamních vysokých škol. Na realizaci výstavy 
dobrovolníci získali grant Nadace Vodafone. I po skončení fungování projektové 
skupiny výstava nadále putuje po městech v České republice a navštívila 
v průběhu roku například Hradec Králové, Olomouc, Brno, Plzeň, Slaný, 
Český Těšín, Opavu či Valašské Meziříčí.
 › Autorský prožitkový kurz „Na jedné lodi“ – vytvořila a realizovala skupina 

zkušených lektorů INEX – SDA. Kurzu se zúčastnilo cca 20 dobrovolníků 
a lidí „okolo“ INEXu, kteří si společně užili několik outdoorových a sociálně-
psychologických aktivit
 › Kampaň „Měsíc mezinárodního dobrovolnictví“ – cílem kampaně 

bylo propagovat příležitosti spojené s dobrovolnou činností v zahraničí 
a celkově přispět ke zvýšení povědomí veřejnosti o existenci mezinárodního 
dobrovolnictví. V rámci kampaně se členové pracovní skupiny podíleli 
nejen na organizaci samotných dílčích akcí kampaně (za všechny lze uvést 
trojici jednodenních ochutnávek workcampů ve spolupráci se spřízněnými 
neziskovými organizacemi či dobrovolnický večer ve smíchovském HUBu), 
ale i na mediální propagaci události a mezinárodního dobrovolnictví obecně
 › „SustainLABe“ – on-line kampaň na téma trvalé udržitelnosti – 

historicky první samostatný projekt dvou EVS stážistek INEX – SDA, které 
prostřednictvím tematických týdnů, workshopů a jednoho víkendového 
workcampu propagovaly zodpovědný přístup k  vlastní spotřebě a  tím 
i životnímu prostředí

Kromě všech výše zmíněných aktivit již zavedených pracovních skupin se 
objevily v průběhu roku na ponávratových setkáních dobrovolníků další 

nápady a ustavily se další projektové skupiny, které začaly s plánováním 
projektů na následující rok (za všechny jmenujme ambiciózní projekt výměny 
mládeže pod názvem „Spirit of Volunteering, plánovaný na červen 2013). 
Řada pracovních skupin, jež své projekty uskutečnily letos, plánuje rovněž 
pokračování své činnosti i v roce následujícím.
Tematické semináře – pod hlavičkou DoKu úspěšně proběhlo také několik 
tematických seminářů, v rámci kterých dobrovolníci měli příležitost se 
nadále rozvíjet např. v oblasti lektorských dovedností, projektového řízení, 
psaní reportáže atd.
INEXpuby – každou poslední středu v měsíci pravidelně probíhala tato 
poloformální setkání s cílem diskutovat se zajímavými hosty o různých 
globálních tématech v angličtině a propojovat dobrovolníky a aktivní mladé lidi 
z ČR i zahraničí. Mezi nejzajímavější témata patřily např. Integrace migrantů 
v ČR, Fair Trade, Lokální aktivismus v Africe či Dobrovolnictví v ČR atd.
Veškeré informace o činnosti Dobrovolnického Klubu DoK najdete na 
http://dok.inexsda.cz

Ohlasy dobrovolníků:

„Ukázalo mi to nové možnosti angažování se.“ Monika (Podzimní dobrosetkání)

„Seminář byl super a Tomáš Lindner byl skvělý lektor. Je vidět, že má za sebou 
spoustu novinářských zkušeností z praxe. Mám plnou hlavu inspirace a témat 
na článek. Hurá na workcamp!“ Jana (evaluace semináře „Jak napsat dobrou 
reportáž“)

„Nejvíc mě bavilo to, že jsem si mohl zkusit organizaci akce, vyzkoušet si projektové 
řízení a zlepšit se v lektorských dovednostech. V naší projektové skupině se navíc 
sešli zajímaví a šikovní lidé, od kterých jsem se mohl učit, získat mezi nimi nové 
přátele a ještě si u toho užít si spoustu zábavy.“ Jonáš (interní evaluace DoKu, 
léto 2012)

http://dok.inexsda.cz
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Další vzdělávací 
programy

Akce a školení

Nedílnou součástí všech programů INEX – SDA jsou vzdělávací akce a školení, které probíhají formou 
seminářů, víkendových školení nebo přípravných a ponávratových setkání. V rámci programu vysílání 
dobrovolníků do zahraničí pořádáme jednak informační setkání pro nováčky, jednak přípravné víkendy 
pro dobrovolníky vyjíždějící do zemí globálního Jihu (tzv. Region 2). V rámci programu přijímání 
dobrovolníků 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 letošním roce jsme realizovali též čtyřdenní školení školitelů.
V rámci globálního rozvojového vzdělávání hostujeme a spolupořádáme cyklus vzdělávacích seminářů 
programu GLEN, nedílnou součást kampaně Fotbal pro rozvoj pak tvoří přípravné a evaluační semináře 
pro volnočasové pedagogy a pracovníky s mládeží, které zastupují organizace neformálního vzdělávání 
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 2012 jsme uspořádali tyto vzdělávací akce:

 › 2 školení vedoucích mezinárodních dobrovolnických projektů v ČR,
 › 5 informačních setkání pro nováčky v Praze, 2 v Brně a 1 v Hradci Králové,
 › 2 přípravné semináře pro dobrovolníky vysílané do zemí tzv. Regionu 2,
 › 6 individuálních přípravných seminářů pro dobrovolníky vyjíždějících do zemí tzv. Regionu 2,
 › 1 školení školitelů,
 › 6 individuálních školení pro vedoucí mezinárodních dobrovolnických projektů v ČR,
 › evaluační setkání s místními partnery dobrovolnických projektů v ČR,
 › ponávratové setkání vedoucích mezinárodních dobrovolnických projektů v ČR,
 › ponávratové setkání účastníků mezinárodních dobrovolnických projektů v zahraničí.
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Projekt Stereotýpek v nás 
– Interkulturním vzděláváním 
a prožitkem k toleranci

Stereotýpek v nás je vzdělávací projekt propojující téma interkulturní výchovy 
a dobrovolnictví. Jeho hlavním cílem je prevence xenofobie a rasismu mezi 
žáky středních odborných škol a motivace žáků k dobrovolnické aktivitě.
Na realizaci projektu spolupracujeme od roku 2010 s dalšími dvěma organiza-
cemi – Multikulturním centrem Praha (MKC) a AFS Mezikulturní programy. 
Projekt samotný je určen především pro žáky Středních odborných škol 
v 5 krajích České republiky (Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský 
a Královéhradecký). Své místo v projektu mají ale také učitelé, volnočasoví 
pedagogové a lektoři, pro které pořádáme přípravné semináře zaměřené na 
práci s metodikami projektu.
V roce 2012 projekt pokračoval úspěšnou realizací interkulturních semi-
nářů a dílen na středních odborných školách při celkovém zapojení více 
než tisícovky studentů. Ve spolupráci s regionálními partnery jsme 
zorganizovali čtyři dobrovolnické miniworkcampy pro české i zahraniční 
studenty. Stejně jako v předchozím roce byly realizovány semináře pro 
pedagogy a lektory.
Smyslem všech zmiňovaných aktivit je nabídnout žákům prostřednictvím 
metod aktivního vyučování a zážitkové pedagogiky možnost proniknout 
hlouběji k podstatě setkávání se s odlišností, zamyslet se nad problematikou 
soužití kultur, nad svými hodnotami, stereotypy, jejich původem a důsledky. 
Díky přítomnosti cizinců a příslušníků menšin žijících v ČR na jednotlivých 
akcích mohou žáci reflektovat tato témata nejen teoreticky, ale i v přímé 
interakci s nimi. Učitelům pak nabízíme ucelený výukový materiál, který 
mohou sami vyžít ve svých hodinách.

V roce 2012 jsme spolu 
s partnery vytvořili/uspořádali:

 › 4 ucelené metodiky (ke stažení 
 na http://stereotypek.mkc.cz/),
 › 56 interkulturních seminářů 

 a 16 cyklů interkulturních 
 dílen (1 cyklu = 3 dílny),
 › 4 prožitkové kurzy a 3 

 dobrovolnické miniworkcampy,
 › 1 pětidenní školení pro lektory,
 › do akcí pořádaných INEX – SDA 

 se zapojilo 121 žáků SOŠ.

Více informací o projektu je možné 
získat na infoportálu Stereotýpek 
v nás (http://stereotypek.mkc.cz/), či 
na Facebooku: http://www.facebook.
com/stereotypek.

Koordinátoři projektu: Veronika 

Endrštová, Julie Machačová

http://stereotypek.mkc.cz/
http://stereotypek.mkc.cz/
http://www.facebook.com/stereotypek
http://www.facebook.com/stereotypek
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Spolupráce 
na národní 

a mezinárodní 
úrovni

Spolupráce s dalšími organizacemi na lokální, národní a mezinárodní úrovni je základem pro koordinaci 
jednotlivých projektů i fungování sdružení jako celku. INEX – SDA je proto členem a partnerem řady 
organizací.

Členství v celorepublikových organizacích a sítích:
 › Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) www.crdm.cz
 › České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) www.fors.cz
 › Česko proti chudobě www.ceskoprotichudobe.cz
 › Spolek pro obnovu venkova  www.spov.cz

INEX – SDA je členem/partnerem těchto mezinárodních sítí:
 › Co-ordinating Committee for International Voluntary Service (CCIVS) www.unesco.org/ccivs 
 › GLEN – Global Education Network of Young Europeans www.glen-europe.org
 › Alliance of European Voluntary Service Organisations www.alliance-network.eu
 › Service Civil International (SCI) www.sciint.org
 › Football for Development   www.footballfordevelopment.net

Hlavní zahraniční partneři INEX – SDA:
 › ASA Programm der InWEnt gGmbH (Německo)  www.asa-programm.de
    (+ dalších 10 evropských organizací zapojených do programu GLEN)
 › Mathare Youth Sport Association (MYSA/Keňa)  www.mysakenya.org
    (+ dalších 6 organizací ze Zambie, Nigérie, Mongolska a Vietnamu spolupracujících na programu GLEN) 
 › Centrum Jindřicha Trachty (Bataypora, Brazílie) www.cmjt.org
 › Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (Rakousko) www.vidc.org
   (a další organizace z Itálie, Maďarska, Španělska v rámci platformy Football for Development)
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Finanční zpráva 
The Financial 

Report

Tato finanční zpráva se týká cent-
rální organizace INEX – Sdružení 
dobrovolných aktivit. Pobočky 
sdružení – Brno, Kostelecké Horky 
a Bílé Karpaty – jsou ekonomickými 
subjekty s vlastním hospodařením. 
Sdružení hospodařilo v roce 2012 
se ztrátou 19 909 Kč. Dle usnese-
ní Generálního shromáždění ze 
dne 10. 6. 2013 bude ztráta kryta 
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 their own 
financial management. The man-
agement of the year 2012 resulted 
in loss of 19 909 CZK. According 
to the resolution of the General 
Assembly from June 10 2013, the 
loss will be covered by surplus fund 
of the association.

 
 

ZPRÁVA   AUDITORA   K   VÝRONÍ   ZPRÁV 

úetní jednotky  INEX – Sdružení dobrovolných aktivit . 
 

  

                                                                     

 Ovili jsme soulad  výroní zprávy s úetní závrkou za období 2012, 

která je obsažena v této výroní zpráv. Za správnost výroní zprávy je 

zodpovdné vedení úetní jednotky. Naším úkolem je vydat na základ 
provedeného ovení výrok v souladu výroní zprávy s úetní závrkou. 

 

 Ovení jsem provedl v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a 

souvisejícími aplikaními doložkami  Komory  auditor eské republiky . Tyto 

standardy vyžadují, aby auditor  naplánoval a provedl ovení tak, aby získal 

pimenou jistotu, že informace ve výroní zpráv, které popisují skutenosti, 

jež jsou též pedmtem zobrazení v úetní závrce, jsou ve všech významných  

ohledech v souladu s píslušnou úetní závrkou. Jsem pesvden , že 

provedené ovení poskytuje pimený podklad pro vyjádení výroku auditora.  

 

 Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroní zpráv ve všech 

významných ohledech v souladu s výše uvedenou úetní závrkou. 

 

 

V Praze  dne  13.6.2013 
 

 

Ing. František Meierl –  

Auditor .opr. 1160 

Lanovská 377/8 

155 21 Praha – 5, Zliín  

   

                                                                                              
 

                                                                                    ............................................  

           razítko a podpis auditora  
         



INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 28

Služby / Services 
5,87 %

Mzdy zaměstnanců / 
Employee wages 

42,33 %
Náklady na dobrovolníky / 

Volunteer expenses 
27,41 % 

Provozní náklady / 
Utilities and office 

expenses
2,61 %

Cestovné + stravenky / 
Travel costs + benefits

3,48 %

Náklady na akce /Costs 
of trainings and events 

9,06 %
Smlouvy o dílo / 

Contracts 
7,34 %

Spotřeba 
materiálu a zboží / 
Materials, goods 

1,90 %

Rozdělení nákladů dle druhu 
/ Expenditure by source

v Kč / in CZK %

Mzdy (HPP, DPP) a povinné odvody 
zaměstnanců / Employee wages 4 234 835   42,33 %

Zaměstnanci – cestovné + stravenky 
/ Employees – travel costs + benefits 348 176   3,48 %

Spotřeba materiálu a zboží (kanc. a provozní materiál, 
drobný maj., propagační materiál) / Materials, goods 189 643   1,90 %

Provozní náklady (nájem, energie, opravy) 
/ Utilities and office expenses 261 054   2,61 %

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

586 937   5,87 %

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

734 382   7,34 %

Náklady na akce – potraviny, ubytování, doprava, 
úč. poplatky / Costs of trainings and events 906 794   9,06 %

Náklady na dobrovolníky (víza, očkování, 
pojištění…) / Volunteer expenses 2 742 311   27,41 %

CELKEM 10 004 132   100 %

Rozpočet INEX – SDA 2012

Výnosy / Income 9 984 223   

Náklady / Expenditure 10 004 132   

Hospodářský výsledek (ztráta) / Bottom line (loss) - 19 909   

Rozdělení nákladů dle druhu / Expenditure by source
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Zdroje výnosů dle zdrojů / Income by source v Kč / in CZK %

Účastnické (a registrační) poplatky / Participants fees 1 814 359   18,17 %

Provozní dotace / Government and EU funding 5 848 725   58,58 %

Státní dotace MZV – Fotbal 900 000   9,01 %

Státní dotace MZV – Glen 1 098 932   11,01 %

Státní dotace MZV – Mladí lidé za globální odpovědnost 411 816   4,12 %

Státní dotace MŠMT – Stereotýpek 1 287 135   12,89 %

Státní dotace MŠMT – Dobrovolnictví bez hranic 152 000   1,52 %

Státní dotace MŠMT – Podpora občanské společnosti v českém 
příhraničí skrze mezinárodní dobrovolnické aktivity mládeže 332 000   3,33 %

Státní dotace MV – Vysílání dobrovolníků na projekty do zahraničí 200 000   2,00 %

Státní dotace MV – Dobrovolníci pro obce a organizace 150 000   1,50 %

Evropská dotace – Youth for Global Responsibility 1 316 842   13,19 %

Dary a příspěvky /Gifts and contributions 410 626   4,11 %

Členské příspěvky 7 100   0,07 %

Dary 403 526   4,04 %

Tržby / Revenues 1 910 513   19,14 %

Přefakturace nákladů na dobrovolníky (školení 
GLEN, partneři WC incoming, JCI a další) 701 093   7,02 %

Výnosy z EVS (activity costs) 142 034   1,42 %

Provozní dotace ČNA – EVS 761 892   7,63 %

Tržby z prodeje služeb a majetku 32 731   0,33 %

Ostatní výnosy (příspěvky zaměstnanců 
na stravenky, úroky, kurz. zisky…)

272 763   2,73 %

CELKEM 9 984 223   100 %

Účastnické poplatky / 
Participants fees 

1 814 359

Tržby / Revenues 
1 910 513

Provozní dotace / 
Government and EU funding 

5 848 725

Dary a příspěvky / Gifts and 
contributions 

410 626

Rozdělení výnosů dle zdrojů / Income by source
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Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2012 (v celých tis. Kč)

ZISKY A ZTRÁTY
Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

A. Náklady

I. Spotřebované nákupy celkem 338 338

II. Služby celkem 3 253 3 253

III. Osobní náklady celkem 4 068 4 068

IV. Daně a poplatky celkem 2 2

V. Ostatní náklady celkem 213 213

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 2 130 2 130

VIII. Daň z příjmů celkem

Náklady celkem 10 004 10 004

B. Výnosy

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 2 685 2 685

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

III. Aktivace celkem

IV. Ostatní výnosy celkem 272 272

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

VI. Přijaté příspěvky celkem 411 411

VII. Provozní dotace celkem 6 616 6 616

Výnosy celkem 9 984 9 984

C. Výsledek hospodaření před zdaněním - 20 - 20

D. Výsledek hospodaření po zdanění - 20 - 20
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2012 (v celých tis. Kč)

AKTIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B. Krátkodobý majetek celkem 4 254  2 697

I. Zásoby celkem 92 114

II. Pohledávky celkem 3330 1 761

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 794 801

IV. Jiná aktiva celkem 38 21

Aktiva celkem 4 254 2 697

PASIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 1012 993

I. Jmění celkem 791 1013

II. Výsledek hospodaření celkem 221 -20

B. Cizí zdroje celkem 3 242 1 704

I. Rezervy celkem

II. Dlouhodobé závazky celkem 64 23

III. Krátkodobé závazky celkem 3 178 1 681

IV. Jiná pasiva celkem

Pasiva celkem 4 254 2 697
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Představení 
poboček 

INEX – SDA

INEX – SDA Brno

Brněnská pobočka INEX – SDA se zaměřuje 
zejména na preventivní a volnočasové aktivity 
pro děti a mládež se specifickými potřebami. 
Stěžejními programy pobočky jsou kolektivní 
program Cipísek a  projekt Podpora rodiny. 
V roce 2012 v pobočce působilo 9 vyškolených 
dobrovolníků a 4 spolupracující dobrovolníci na 
bázi externí spolupráce. Do činností byli zapo-
jeni také praktikanti z brněnských, především 
vysokých, škol.

Cipísek
Projekt Cipísek umožňuje dětem začlenit se mezi 
stejně staré děti, zažít s nimi netradiční věci 
a naučit se fungovat v kolektivu. Je zaměřen na 
rozvoj interpersonální a komunikačních doved-
ností, dále na seberegulační a sebepoznávací 
dovednosti, podporuje zdravý vývoj osobnosti 
dětí.
V roce 2012 uspořádal INEX – SDA Brno pro děti 
z programu Cipísek již devátý čtrnáctidenní letní 
tábor, jarní víkendový pobyt, 8 jednodenních 
víkendových akcí, jednu filmovou noc, návštěvu 
divadla aj. Jako loňský rok, i letos probíhaly 
každotýdenní schůzky. Novinkou byla metodická 
změna projektu vzhledem ke změně věkové struk-
tury klientů i jejich problematiky, která spočívala 
v zavedení tzv. adaptačních skupinek. Jedná se 
o menší skupiny (2–3 děti, 1–2 dobrovolníci), 



Výroční zpráva za rok 2012 33

kam jsou zařazeni děti menší a děti s výraznějšími interpersonálními obtížemi 
před tím, než budou začleněny do většího kolektivu dětí, kde se od nich 
vyžaduje, i přes značnou individuální podporu, výraznější míra samostatnosti 
v navazování kontaktů s vrstevníky.

Informační a poradenské centrum, kontaktní místo pro vysílání 
dobrovolníků do zahraničí
Centrum pomáhá dobrovolníkům, pro něž se nenašly vhodné programy, 
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 dobrovolníky pracující zejména s dětmi 
a mládeží.

Podpora rodiny
V roce 2012 jsme pokračovali v nabídce služeb pro rodiče a děti se specific-
kými potřebami. Na prvních místech pomoc s doučováním, sociálně-právní 
poradenství, psychologické poradenství, zprostředkování kontaktu s jinými 
institucemi či výchovné poradenství.

Předseda pobočky INEX – SDA Brno: Mgr. Zuzana Pokorná

Koordinátoři projektů: Petra Chvojková, Zuzana Pokorná, Jana Runčáková.

Projekty finančně, hmotně či vlastními silami bez nároku na odměnu 
podpořili: Sendvič, Bc. Igor Viduna, Ing. Jana Pokorná, Martin Adamčík, Jan 

Hlobil, Jan Kouřil, Jaroslav Kundrát, Petra Nováčková, Petr Záviška

INEX – SDA Kostelecké Horky

Pobočka se nachází uprostřed malebné krajiny Královéhradeckého kraje, v obci 
Kostelecké Horky u Chocně. Aktivity pobočky se soustřeďují především na 
environmentální výchovu a na oživení místního dění prostřednictvím akcí pro 
veřejnost, například tvůrčích a řemeslných dílen, přednášek a osvětových akcí.

Projekt Modrý dům
Projekt trvale podporuje udržitelný způsob života na venkově. Poloroubený 
dům se sýpkou je postupně rekonstruován s ohledem na tradice regionu 
a s maximálním využitím místních zdrojů a materiálů. Dům je vytápěn 
dřevem, využívá sluneční energii, třídí se odpad, který je předáván k recyklaci. 
Chovají se zde domácí zvířata (ovce, kozy, slepice) a pro vlastní spotřebu 
se vyrábí kozí sýr. Děti si mohou zahrát tradiční stolní hry z různých koutů 
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Evropy, vyzkoušet si tkaní na tkalcovském stavu či předení na kolovrátku. 
V areálu se pravidelně konají akce pro veřejnost, připomínající tradiční 
zvyklosti a dovednosti.

Venkovské informační centrum
Centrum funguje sezónně na 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 environmentální a regionální tematikou.

Malé muzeum místa
Jde o expozici venkovské domácnosti, venkovského nářadí, nástrojů, předmětů 
denní potřeby a zemědělských strojů. Předměty jsou vystaveny v roubené 
sýpce z konce 18. století, ve stodole a v prezentační místnosti, které jsou 
součástí areálu Modrého domu. Vystavené předměty slouží výukovým 
účelům při školních exkurzích zaměřených na environmentální 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 sezónní tematické výstavy.

Středisko environmentální výchovy
Středisko nabízí výukové programy pro školy s environmentální, venkovskou, 
rozvojovou a multikulturní tematikou. Programy probíhají v areálu Modrého 
domu, v okolním terénu nebo přímo na školách. V nedalekém Venkovském 
školicím centru se uskutečňují 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.
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INEX – SDA Bílé Karpaty
Pobočka INEX – SDA Bílé Karpaty se nachází v jihomoravském regionu 
Slovácko, základnu má ve vesnici Tvarožná Lhota. Zaměřuje se především na 
oživení místního dění prostřednictvím akcí pro děti a veřejnost. V roce 2012 
propagovali INEX a jeho dobrovolnické aktivity v rámci projektů – Otevírání 
Baťova kanálu, Regiontour Brno, Strážnické vinobraní, Terra Madre Turín 
aj. Také díky aktivitám naší organizace, obec Tvarožná Lhota získala druhé 
místo v soutěži Vesnice roku 2012.

Venkovské centrum INKLUB
V roce 2012 navštívilo INKLUB 42 dobrovolníků během 5 akcí. V průběhu 
roku pracoval ve venkovském centru přírodovědný kroužek, kterého se 
účastnilo 7 dětí z Tvarožné Lhoty, součástí kroužku bylo 6 výletů do blízkého 
i vzdálenějšího okolí obce. INKLUB nabídl veřejnosti 5 víkendových akcí 
a stal se zázemím pro akce v obci, např. pro Otvírání studánek, Stavění máje 
či Slavnost oskeruší. Také letos 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 památné stromy oskeruše.

Salaš Travičná

Ve výletním areálu pro ekologii, řemesla a sport v přírodě v roce 2012 bylo 
udržováno v areálu pastviny 65 stromků starých odrůd v rámci spolupráce 
MAS Strážnicko v projektu „Venkovské tradice v krajině“. Byl udržován 
projekt „Interaktivní sochy na Salaši Travičná“ dřevěné skulptury sloužící 
i jako průlezky pro děti a „Dřevařská expozice a stezka“, který vytváří 
expozici o dřevařství a stezkou s dřevořezbami propojuje Salaš s obcí Radějov. 
V průběhu roku proběhly na Salaši různé akce pro veřejnost. V dubnu pletení 
žil v rámci otvírání studánek, v květnu to bylo Otevírání salaše a rozhledny 
Travičná, v srpnu Etnosalaš a koncem září dvoudenní akce Oskerušobraní 
s výstavou vzácných odrůd ovoce a ochutnávkou tradičních jídel, poslední 

Projekt Školy pro venkov
Nositelem projektu je Novohradská občanská společnost o. s., která projekt 
realizuje s dalšími partnery. Projekt Školy pro venkov má nadregionální 
charakter, což znamená, že kromě území v Jihočeském kraji bude realizace 
paralelně probíhat ještě na území Královéhradeckého kraje, Pardubického 
kraje (koordinace NAD ORLICÍ o.p.s.) a Zlínského kraje (koordinace MAS 
Horňácko a Ostrožsko). Celkem je v projektu zapojeno 17 základních škol. 
INEX – SDA Kostelecké Horky zajišťuje metodickou podporu a je zodpovědná 
za tvorbu metodiky k výstupům projektu.
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akcí roku se stalo říjnové Zavírání salaše se zabijačkou. 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. Areál byl navržen a ohodnocen 
sdružením Veronica, jako Ukázková přírodní zahrada. Provoz areálu pro 
veřejnost zajišťovalo občanské sdružení Lipinka.

Projekt Oskeruše – Muzeum oskeruší a Oskerušová stezka
Dalším naším dlouhodobou aktivitou je projekt Oskeruše. Ten spočívá 
v propagaci vzácných ovocných dřevin, především vzácného a užitečného 
stromu Jeřábu oskeruše (Sorbus domestica), který má na jihovýchodní 
Moravě vzácné rozšíření. Součástí projektu je stratifikace semen a získání 
roubů pro pěstitele, sběr pupenů, zapěstování vybraných sazenic, výsadba 
a péče o stromky, poznávací exkurse, sběr plodů a propagace výrobků 

z oskeruší (dřevo, pálenky, marmelády, čaj, apod.). V roce 2012 sdružení 
napomohlo realizaci publikace Vzácné ovoce mor-slov. Pomezí a pokračovalo 
v udržitelnosti projektu Venkovská tradice v krajině, v propagaci fenoménu 
oskeruší a dalších vzácných dřevin. Pro podporu využití ovoce pracovalo volné 
sdružení Slow food malovýrobců místních (ovocných) výrobků – Convivium 
Bílé Karpaty, jehož členové se zúčastnili veletrhu v Turíně a salaš hostila 
studenty z university z Říma.
Na 11 ročník „Slavnosti oskeruší“, kterou INEX spolupořádá v KD Tvarožná 
Lhota spolu s obcí a Mužským sborem Tvarožná Lhota, zavítalo opět okolo 
1000 spokojených návštěvníků. Od počátku roku 2008 jsme rozjeli kampaň 
Oskeruše – strom pro novou Evropu, která pokračuje ve spolupráci s různými 
institucemi a bude korunována vydání monografie v příštím roce. Muzeum 
oskeruší, které bylo díky podpoře dobrovolníků otevřeno přes léto celý týden, 
si prohlédlo více jak 2000 návštěvníků. Součástí nabídky muzea je i prohlídka 
oskerušové stezky, která je budována od roku 2004, kterou obohacuje nová 
výsadba ovocných stromků.

Čaje z Bílých Karpat
Projekt zahrnuje sběr bylin, údržbu lokalit výskytu, pěstování vybraných 
druhů, výrobu a propagaci bylinných čajů. V roce 2012 byly ve spolupráci 
s INEX – SDA Kostelecké Horky a Sluneční bránou s. r. o. pro výrobu připraveny 
tyto regionální bylinkové čaje:
 › Horňácký odzemek, Karpatský verbuňk, Sedlácký 

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

 › Oskerušový sen, Byliny z Lučiny a Vojšická duha – spolupráce 
s obcemi, školami a podnikateli Strážnicka

 › Slovanský bolhoj – spolupráce s Archeoskanzenem Modrá
 › Hýselský hlt – ve spolupráci s obcí Hýsly a mikroregionem Moštěnka

Připravuje se další spolupráce s obcemi na Kyjovsku a Valašsku.
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Lidé 
v INEX – SDA

Rada sdružení:

Radka Peterová – předsedkyně
Lucie Bilderová 

– místopředsedkyně
Robin Ujfaluši, Marek Škorvaga, 
Romana Duchoslavová

Kontrolní výbor:

Iva Vančurová
Martina Ekrtová
Zuzana Pártlová

Členové:

Zuzana Pártlová, Radka 
Peterová, Lukáš Válek, Marek 
Škorvaga, Petr Kulíšek, Robin 
Ujfaluši, Veronika Endrštová, 
Jana Koňasová, Martina Ekrtová, 
Týna Andrlová, Iva Vančurová, 
Petra Vymětalíková, Simona 
Šafaříková, Bára Tembo, Tomáš 
Lindner, Michal Veselský, Viola 
Hoznauerová, Bětka Trojanová, 
Dušan Zmožek, Zuzana 
Pokorná, Veronika Chmelíková, 
Martina Adamčíková, Vítek 
Hrdoušek, Denisa Šimlová, 
Štěpán Bilčík, Adéla Zichová, 

Romča Duchoslavová, Madla 
Hrdoušková, Lucie Bilderová, 
Petr Soběslavský, Lucie 
Redlová, Jiří Peška, Pavel 
Duna, Josef Polášek, Jan Jaroš, 
Jan Kolaja, Petr Koudelka

Pracovníci pražské 
kanceláře INEX – SDA:

Ředitel: Robin Ujfaluši
Ekonomka: Petra Zíková
Public relations: Adéla Janstová

Koordinátoři projektů:

Vysílání dobrovolníků 
do zahraničí:
hlavní koordinátorka 
(včetně vysílání do 
Regionu 2) – Jana Koňasová
koordinátor vysílání do 
Regionu 1 – Nikola Zdraveski
koordinátorka vysílání 
dobrovolníků na dlouhodobé 
a střednědobé projekty 
v zahraničí včetně
Evropské dobrovolné 
služby – Kamila Zbuzková
Vysílání dobrovolníků do ČR:
hlavní koordinátor – Anja 

Decker (do 7/2012), Renata 
Lupačová (od 8/2012)
Program GLEN:
hlavní koordinátorka 

– Romana Duchoslavová 
(do 9/2012), Michaela 
Čermáková (od 9/2012)
asistentka programu – Eva 
Šálková (od 9/2012)
Projekt Fotbal pro rozvoj:
hlavní koordinátor – Pavel 
Žwak (do 1/2012), Lucie 
Juříková (od 2/2012)
Koordinátorka školení:
Zuzana Pártlová (do 2/2012), 
Šárka Hauznerová (od 3/2012)
Program Youth for 
global responsibility
Koordinátor – Lukáš Policar
Dobrovolníci Evropské 
dobrovolné služby:
Éva Sziklási , Micheil Tsitlidze 
(do 3/2012), Hrefna Pálsdóttir, 
Victoria Tzanova (od 4/2012)
Účetnictví: Martina Lafatová
Interkulturní vzdělávací 
program Stereotýpek v nás
Koordinátorka – Veronika 
Endrštová
odborná asistentka – Julie 
Machačová
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Poděkování Děkujeme všem našim členům, příznivcům, zaměstnancům, partnerům, dárcům, institucím a dobro-
volníkům, kteří naši činnost podpořili. Patří mezi ně:

Veřejná správa:
European Commission – EuropeAid Cooperation Office, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Česká roz-
vojová 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)

Firmy a jednotlivci:
A.W.I.S. Správa, systémy s. r. o., Dexus Internet, Johnson Controls, Inc.

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 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), Multikulturní centrum Praha, AFS Mezikulturní 
programy

Podpora projektu Fotbal pro rozvoj:
Česká rozvojová agentura – Martin Náprstek, Tomáš Ujfaluši, David Rozehnal, Euro RSCG – Darko Siljadzic, 
Fotbalová asociace České republiky – Otakar Mestek, PUMA s.r.o. – Jan Kryšpín, Univerzita Palackého, 
České fórum pro rozvojovou spolupráci – Jana Miléřová, kampaň Česko proti Chudobě – Dagmar Trkalová 

Organizace zapojené do realizace projektu Fotbal pro rozvoj:
Akční skupina studentů University Palackého, Charitativní Středisko Michala Magone, Jahoda o. s., 
Mathare Youth Sports Association (MYSA), Neposeda o. s., Salesiánské středisko volného času Kobylisy, 
Salesiánské středisko mládeže volného času Don Bosco, Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, Pontopolis 
o. s., Proxima Sociale o. s., Hartenberg o. s., Koňský dvorec Chmelištná o. s., Vzájemné soužití o. s.
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Tým ambasadorů a podpůrný tým kampaně Fotbal pro rozvoj:
Alfred Onyango, Ansley Hofman, Christine Ingasia, Hana Semelková, 
Hedvika Janečková, Hellen Achieng, Kateřina Papežová, Kevin Odhiambo, 
Matěj Kovařík, Petra Kunčíková, Petronila Mugoiri, Rose Achieng, Simona 
Šafaříková, Veronika Semelková, Victoria Tsanova, Štěpán Kyncl, Tomáš Princ

Dobrovolníci, školitelé a pomocníci:
školitelé: Viola Hoznauerová, Petr Soběslavský, Natalia Kierczak, Hana 
Pechová, Tomáš Brambora, Jaroslava Kučmášová, Lukáš Válek, Veronika 
Uhlířová, Petra Vymětalíková, Kateřina Jankovcová, Ondřej Koudela, Veronika 
Endrštová, Lukáš Policar, Eva Šálková, Julie Machačová, Michaela Čermáková, 
Šárka Hauznerová, Markéta Světlíková, Martina Kollerová, Kamila Zbuzková, 
Eliška Kyršová, Markéta Lančová, Anja Decker
dobrovolníci: Lenka Hájková, Lucie Lokšová, Kateřina Hraníčková, Barbora 
Tembo, Jaroslava Kučmášová, Jonáš Klimeš, Hana Matoušová, Lenka 
Kostelecká, Maria Bežáková

Dobrovolní pomocníci při vysílání dobrovolníků na workcampy
Michaela Adamusová, Kateřina Floreánová, Eva Macková, Marie Koňasová, 
Kateřina Nosková

Dobrovolníci kampaně „Kukátko do světa“
Veronika Tomanová, Lucie Cepáková, Tomáš Venclíček, Veronika Ambrozy, 
Jan Červenka, Zuzana Vacková, Victoria Tzanova, Hrefna Pálsdóttir, Lenka 
Kostelecká, Michaela Solnická

Dobrovolní vedoucí mezinárodních dobrovolnických projektů v ČR:
Štěpán Mairovský, Lenka Kostelecká, Alexis Katakalidis, Vendula Švadlenková, 
Erika Horská, Martin Káldy, Daniela Fryčová, Petr Kvapil, Tomáš Kulhánek, 
Michaela Rábová, Jakub Ruffer, Renata Jirásková, Tereza Hrychová, Marie 
Sokolová, Marcus Dietze, Zuzana Novosadová, Lucie Sovová, Tereza Frantová, 
Ondřej Weis, Dorota Tomaszová, Tereza Kombercová, Veronika Haasová, Jakub 
Zigo, Pavel Vodička, Jan Vlachý, Jana Ulrychová, Soňa Weinfurtová, Ludmila 
Kadlecová, Kateřina Marešová, Veronika Dočekalová, Kristýna Mrkvičková, 
Ondřej Bajgar, Jonáš Klimeš, Jakub Andor, Viliam Vateha, Věra Obelczová, Viktor 
Šimko, Victoria Tzanova, Irena Varaďová, Anna Koňaříková, Barbora Tomšů, 
Michaela Ondráčková, Jitka Kolářová, Barbora Knesplová, Lucie Lokšová, Jana 
Válková, Zdenka Herová, Markéta Nardelliová, Kateřina Šlajcherová, Tereza 
Mádlová, Petra Jašková, Tereza Němečková, Pavel Vodička, Lucie Bendová, 
Markéta Racková, Lucie Kubelová, Jiří Pechar, Eliška Srbová, Lenka Mrákotová, 
Kateřina Modrá, Helena Janyšková, Petr Plachký, Lucie Ptáčníková, Jack Burrows, 
Lucie Jirásková, Štěpán Knycl, Kamila Zbuzková, Ondřej Bradáč, David Adam, 
Jana Drncová, Tomáš Kníže, Antonín Trnka, Tereza Dolášová

Za podporu programu GLEN děkujeme:
Finanční podpora GLEN: zejména České rozvojové agentuře, která podporuje 
GLEN každoročně již od roku 2004, dále děkujeme Česko-německému fondu 
budoucnosti a německé organizaci ASA (Engagement-Global gGmbH). Bez 
těchto institucí by fungování sítě GLEN nebylo možné.

Donoři:
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Výběrové řízení: Dagmar Goldmannová, Lukáš Policar, Tereza Čajková, 
Tomáš Princ, Veronika Uhlířová, Tereza Swadoschová, Eva Šálková, Veronika 
Ambrozy a účastníci/ice GLEN v roce 2012

Za spolupráci děkujeme organizacím v zemích globálního Jihu:
Mathare Youth Sport Association (MYSA), Keňa; Association of Hovsgol 
Tourism & Information (HATI), Mongolsko; Supporting Community 
Development Initiatives (SCDI), Vietnam; Kafuli, Burkina Faso; Koda 
Community Education Centre, Gruzie; Masuku High School, Zambie; Nature 
and Biodiversity Conservation Union (NABU), Etiopie

Za spolupráci na projektu Stereotýpek v nás:
partnerům projektu MKC, AFS Mezikulturní programy, žákům a učitelům 
OA a VOŠ Příbram, Gymnázia Františka Palackého – Neratovice, OA Hradec 
Králové, SŠ a VOŠ zdravotnické, Nymburk, SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, 
SLŠ Žlutice, regionálním partnerům z o. s. Camphill České Kopisty, Čmelák, 
DoNitra a Propolis.
Za odborné a metodické rady: Lukáš Houdek, Dana Moree
Za lektorování, vedení akcí a dobrovolnou pomoc děkujeme: Šárka 
Antošová, Marek Baxa, Lucie Bilderová, Pavlína Cuberková, Šárka Čapková, 
Gosia Dabrowská, Viola Hoznauerová, Káča Jankovcová, Tereza Kombercová, 
Lucie Kotlínová, Alina Kraihulina, Jakub Kříž, Jarmila Kučmášová, Eliška 
Kyršová, Lucie Lokšová, Julie Machačová, Jan Machala, Katka Majerová, 

František Mastný, Minh Mai Ngoc, Lukáš Policar, Anča Rambousková, 
Veronika Uhlířová, Lukáš Válek, Štěpán Růžička
Za podporu projektů brněnské pobočky děkujeme těmto dobrovol-
níkům: Martina Adamčíková, Vendula Fuchsová, Veronika Chmelíková, 
Petra Chvojková, Zuzana Ježíková, Jan Kouřil, Petra Nováčková, Jakub 
Novák, Jana Runčáková, Jan Řezáč, Igor Viduna, Veronika Vlčková, Jana 
Vodňanská

Zvláštní poděkování patří těmto lidem:
Štěpán Bilčík – IT podpora, Jakub Hozák – správa databáze, Matouš Borák 

– úprava webových stránek, Vilém Černý – grafický design, Petr Babouček 
– vedení účetnictví, Milan Kinkor – vedení týmové supervize, Petr Vrzáček 
– vedení strategického plánování

Partnerské organizace:
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INEX – SDA – 
A Few Words 

About The 
Association

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 education. The mission 
of INEX – SDA is by organising international voluntary projects, educational programs and campaigns to:
 › assist the development of a tolerant and open society and
 › 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 

developing 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
6. Volunteers Club

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 is motivation. Before leaving 
for a project everybody 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 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 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 volunteers 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 
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from the new EU member states. GLEN gives young people a chance to gain 
experience in development cooperation and development education. At the 
same time it contributes to the widening of the European public’s knowledge 
of the issues facing developing countries.
B. Football for Development is a raising awareness campaign on development 
issues using sport and education as means of informing the public 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 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 has attracted a lot of attention of 
both students and general public.

3. Accepting volunteers for voluntary 
projects in the Czech Republic
Every year we organise around 40 two to three week international volunteer 
projects. The volunteers for example work on the reconstruction of historical 
buildings, help in nature parks or work at the children camps. In 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, focusing on Czech 
highschools in 5 regions of Bohemia.

6. Volunteers ćlub

The club offers a space for our volunteers (and young motivated people gener-
ally) to share their ideas, skills and interests – be it through working groups 
of lecturers, promoters of volunteerism, INEXpub discussions, preparation 
of concrete events or otherwise.

2012 The Year in Summary

The past year was relatively stable for the INEX – we succeeded to maintain 
the range and diversity in voluntary and educational programs, whether 
they were sending volunteers abroad, organizing voluntary projects in the 
Czech Republic or educational campaigns. We were also pleased with further 
development of the Volunteers Club DoK and many new ideas that were born 
and realised there through the whole year. In the PR terms last year was marked 
by the introduction of a single visual style, which helps the organization to 
be recognised easily – we believe it was a step further.
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Kontaktní 
a identifikační 

údaje

Název: INEX – Sdružení dobrovolných 
aktivit (INEX – SDA)

Sídlo: Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1
Právní subjektivita: občanské sdružení
Datum a číslo registrace: 10. 4. 
1991, VS-1-6 197/91-R

Statutární zástupce: předsedkyně sdružení 
Zuzana Pártlová (od června 2010)
Číslo účtu: 21 00 11 41 78/2010 (FIO banka)
IČO: 18629008

Pražská kancelář INEX – SDA
Adresa: Varšavská 30, 120 00  Praha 2
Tel., fax: +420 222 362 713
Mobil: +420 604 269 685
E-mail: inexsda@inexsda.cz
Web: www.inexsda.cz

Pobočky INEX – SDA

INEX – SDA Brno
Adresa: Anenská 10, 602 00 Brno
Tel.: +420 543 331 775
Mobil: +420 604 217 274
E-mail: info@inexsdabrno.cz 
Web: www.inexsdabrno.cz

INEX – SDA Kostelecké Horky 

Středisko environmentální výchovy 
Modrý dům
Adresa: Kostelecké Horky 25, 517 
41 Kostelec nad Orlicí
Tel:+420 604 676 146
E-mail: sev@kosteleckehorky.cz
Web: www.inexsda.kosteleckehorky.cz 

Venkovské školicí centrum
Adresa: Kostelecké Horky 57, 517 
41 Kostelec nad Orlicí
E-mail: skola@kosteleckehorky.cz
Web: www.inexsda.kosteleckehorky.cz

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

Výroční zpráva 2012

Vydal INEX – Sdružení dobrovolných 
aktivit v červnu 2013
Redakce: Adéla Jansová
Grafická úprava: Vilém Černý




	INEX_Vyrocni zprava_2012_obalka_NAHLED_01
	INEX_Vyrocni zprava_2012_NAHLED_05



