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Slovo na úvod 
 
Rok 2014 byl pro INEX-SDA ve znamení nadechnutí se, nové energie 
a nových podnětů. Byla zvolena Rada sdružení a vytvořena strategie 
na další dva roky. Zamýšleli jsme se, co je pro INEX důležité a klíčové 
jak v rámci aktivit, tak v rámci týmu zaměstnanců a dobrovolníků. 
Dvě témata byla akcentována jako dlouhodobá, na která se chceme 
více zaměřit, a to inkluze a udržitelnost. 
 
Během tohoto roku se také podařilo navázat nová partnerství např. 
s Národní sítí zdravých měst (NSZM), Českou středoškolskou unií 
(ČSU) nebo s organizací NaZemi. INEX se snažil být více vidět a slyšet 
u široké veřejnosti i mezi svými dobrovolníky, a proto začal pracovat 
na nových webových stránkách. Velmi zdařilou akcí byla rovněž 
podzimní konference o dobrovolnictví – Propojte se!, která se konala 
v Plzni. 
 
V roce 2014 jsme získali titul „Organizace uznaná Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast práce s dětmi a mládeží.“ 
Tento titul je formou státní garance kvality činnosti organizace a 
současně morálním oceněním činnosti NNO. 
 
A to vše probíhalo samozřejmě s každoroční dobrovolnickou 
sezónou, během níž vyjelo 668 českých dobrovolníků do zahraničí a 
přijelo 303 dobrovolníků do Česka. V rámci Dobrovolnického Klubu 
fungovaly 4 aktivní skupinky a proběhlo mnoho vzdělávacích aktivit. 
Program GLEN oslavil desáté výročí svého úspěšného fungování a 
Fotbal pro rozvoj historicky poprvé vyjel na tzv. „Spring tour“ neboli 
jarní přípravný vzdělávací program v regionech. 

 
 

 
Nejdůležitější ze všech klíčových věcí za rok 2014 ale byla spolupráce 
a vložená energie celého týmu, členů, sympatizantů, podporovatelů 
INEXu a našich aktivních dobrovolníků, protože ti všichni utváří to, 
co INEX je a co chce být v budoucnu.   
 
Všem tímto velmi děkujeme! 
Za celý tým INEX-SDA Dagmar Fousková, ředitelka 
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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 prostřednictvím mezinárodních dobrovolnických projektů, vzdělávacích programů a kampaní 
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 
Organizace INEX-SDA (od 1. 1. 2014 zapsaný spolek) je tvořena několika samostatnými jednotkami: pražskou kanceláří, která sídlí na adrese 
Varšavská 30, Praha 2. Dále pod hlavičku INEX-SDA patří pobočky ve východočeské obci Kostelecké Horky, v Brně a ve vesnici Tvarožná Lhota 
v Bílých Karpatech.  
 
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 více jak 30 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 organizují 
program pro znevýhodněné děti. 

 Globální rozvojové vzdělávání 
Českým dobrovolníkům zprostředkováváme účast na projektech neziskových organizací v zemích globálního Jihu, čímž získávají osobní vhled do 
života v těchto zemích. Po návratu využíváme jejich zkušeností k osvětě u nás i v rámci Evropy. Mimo jiné pořádáme besedy, školení, tematické 
večery. V rámci globálního rozvojového vzdělávání realizujeme projekty GLEN, Fotbal pro rozvoj a školení pro dobrovolníky vyjíždějící do zemí 
globálního Jihu. Jsme zapojeni do kampaně Česko proti chudobě.  

 Školení dobrovolníků a další akce 
Zajišťujeme školení pro dobrovolníky vysílané do zahraničí i pro vedoucí projektů v ČR, pořádáme evaluační a jiná setkání i mezinárodní 
semináře.  
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Pobočky INEX-SDA 
Kromě pražské kanceláře spadají pod INEX-SDA tři pobočky se sdílenou právní subjektivitou a samostatným hospodařením:  

 Pobočka v Brně se věnuje primární a sekundární prevenci sociálně-patologických jevů, podpoření integrity a samostatnosti rodin, 
realizuje volnočasové aktivity pro děti se specifickými potřebami. 

 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. 

 

Kde nás najdete  
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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 a chuť aktivně 
se zapojit. 
Dobrovolníci jsou před svým odjezdem školeni podle toho, do které 
země jsou vysíláni a jaké nároky na ně pobyt v dané zemi klade. 

Krátkodobé mezinárodní projekty (workcampy) 
 

Krátkodobé mezinárodní projekty, tzv. workcampy, zůstávají 
dlouhodobě nejoblíbenějším typem dobrovolnických projektů, které 
INEX-SDA nabízí. Během 2-3týdenních projektů se mladí lidé 
z různých zemí světa společně zapojí do veřejně prospěšných 
projektů rozmanitého zaměření. Smyslem workcampů je také 
seznámení se s místní kulturou i kulturami ostatních dobrovolníků, 
získávání nových zkušeností, schopností a dovedností, 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 2014 se krátkodobých dobrovolnických projektů v zahraničí 
zúčastnilo 668 dobrovolníků, z nichž většinu tvořili, jako již tradičně, 
ženy (74%). Nejvíce tyto projekty vyhledávají mladí lidé mezi 18 a 30 
lety. 
 
Věkové kategorie účastníků 
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Pořadí Země Počet dobrovolníků v %

11 Japonsko, Maďarsko 26 4%

12 Island, Rakousko 22 3%

13 Estonsko 10 1%

14 Polsko, Rusko 18 3%

15 Nizozemsko 8 1%

16 Chorvatsko, Mexiko, Řecko 21 3%

17 Nepál, Slovinsko 12 2%

18 Portugalsko 5 1%

19

Brazílie, Indie, Indonésie, Irsko, Jižní Korea, 

Keňa, Litva, Lotyšsko, Slovensko, Švédsko, 

Tchaj-wan

44

7%

20 Albánie, Norsko, Thajsko, Ukrajina 12 2%

21
Botswana, Čína, Maroko, Myanmar, Vietnam 10

1%

22

Dánsko, Kanada, Kyrgyzstán, Mongolsko, 

Rumunsko, USA, Tanzanie, Uganda
8

1%

Celkový počet 668 - celkem ostatní 196 29%

Pořadí Země Počet dobrovolníků v %

1 Německo 133 20%

2 Francie 92 14%

3 Španělsko 57 9%

4 Itálie 42 6%

5 Velká Británie 27 4%

6 Finsko 24 4%

7 Belgie, Švýcarsko 44 7%

8 Srbsko 20 3%

9 Česko 19 3%

10 Turecko 14 2%

Celkový počet 668 - celkem v top 10 472 71%

Účast na workcampech dle zemí  
 
Dobrovolníci se zúčastnili 481 projektů v 52 zemích světa, nejvíce 
v Evropě, ale i ve vzdálenějších lokalitách jako např. v Botswaně, 
Hongkongu, Myanmaru, Jižní Koreji, Indii, Indonésii či Ugandě.  
 
10 zemí s nejčastější účastí dobrovolníků  

 

 

 

 
 

 

 

Ostatní země
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Kampaň Workcamp pro všechny  
 

Odstartovali jsme kampaň nazvanou Workcamp pro všechny, 

prostřednictvím které informujeme veřejnost, organizace, instituce 

a samotné zájemce se znevýhodněním o tom, že mezinárodní 

dobrovolnické projekty jsou přístupné téměř všem. Zájemce se 

zdravotním nebo sociálním znevýhodněním podporujeme ve výběru 

projektů, přípravě, organizací dopravy a případně i finančně. V roce 

2014 jsme vyslali celkem 6 účastníků s rozdílnými druhy 

znevýhodnění – sociálním i zdravotním – na workcampy do 

zahraničí. Všichni velmi ocenili možnost účasti na projektu a 

vyhodnotili tuto zkušenost jako významnou pro další směrování 

v životě – motivovala je například ke studiu jazyků, dalšímu 

poznávání kultur, samostatná účast zvýšila jejich sebevědomí, získali 

přátele z různých zemí. Většina z nich projevila zájem o účast na 

dalších projektech. 

 

Personální zajištění programu Vysílání dobrovolníků do zahraničí: 
Jana Koňasová – koordinátorka vysílání dobrovolníků  
Nikola Zdraveski (01-04/2014), Radka Zelená (05-08/2014), Eva 
Macková (09-12/2014)koordinátor/ka vysílání dobrovolníků  
Nora Lázaro Aguirre – dobrovolnice EVS 
Dobrovolníci a stážisté INEX-SDA 
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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 2014 organizace vyslala celkem 12 
dobrovolníků do Indie, Indonésie, Nigérie, Jižní Koreje, Mexika, 
Francie, Thajska a Irska. Náplň činnosti dobrovolníků byla velice 
rozmanitá, často se jednalo o výuku angličtiny nebo organizaci 
volnočasových a interkulturních aktivit pro děti a mládež či podporu 
znevýhodněných účastníků letních táborů. Několik projektů bylo 
zaměřeno čistě environmentálně – na obnovu životního prostředí či 
agroekologii. V rozvojových zemích pomáhali dobrovolníci 
v dětských domovech a sirotčincích s běžným chodem a péčí o děti.  

 
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 2014 organizace vyslala celkem 5 
dobrovolníků do Indie, Indonésie, Thajska a do Rakouska. 

„Představte si, že jste několik měsíců offline a opravdu většinu času 
komunikujete tváří v tvář. Žádné volání, emaily, chatování. Ne snad, 
že by to lidé neznali, ba naopak za svůj starý Samsung jsem sklidila 
všeobecný posměch a nevěřícné kroucení hlavou. Milovala jsem ty 
večery, kdy nešla elektrika, a jen za světla svíček jsme dlouhé hodiny 
seděli a povídali si o všem možném i nemožném. A když teď sedím 
doma a píšu tento článek na svém plně nabitém notebooku za 
umělého světla lampy a volá mi kamarád, bydlící pár set metrů ode 
mě, naplňuje mě to neskutečným steskem. Ó milá Nigérie, těš se na 
můj návrat. Přestože Nigérie čelí mnoha výzvám z hlediska vlastního 
ekonomického a sociálního rozvoje, v jejich lidech je ukryto 
bohatství často mnohem hodnotnější než jakýkoliv pokrok či 
peníze.“ 
Nikola Šašurová 
Dobrovolnice MTV projektu v Nigérii 

 
Personální zajištění programu 

Kamila Zbuzková (01-04/2014) – koordinace projektu 

Nikola Zdraveski (05-12/2014) – koordinace projektu 

 
Program „Vysílání dobrovolníků na projekty v zahraničí“ je 
akreditován dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a 
v roce 2014 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 
dobrovolné služby. Tento sedmiletý program Evropské unie je od 
roku 2014 zastřešen názvem „Erasmus +“. 
 
EVS umožňuje mladým lidem ve věku 17-30 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 mají plně hrazeno ubytování, dostávají kapesné a 
příspěvek na stravu a cestu na projekt a zpět. 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 2014 bylo prostřednictvím INEX-SDA vysláno do zahraničí 
celkem 20 dobrovolníků EVS. Působili v těchto zemích: Belgie, 
Francie, Itálie, Island, Maďarsko, Polsko, Dánsko, Španělsko, Finsko, 
Litva, Rusko, Španělsko a Švédsko. 
 
V březnu 2014 zároveň přijeli do pražské kanceláře INEX-SDA dva 
dobrovolníci, aby v rámci roční Evropské dobrovolné služby poznali 
činnost naší organizace a zapojili se do jejího dění. Delina Braho 
z Albánie se 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. Tornike Toradze z Gruzie pomáhal s realizací projektu 
Fotbal pro rozvoj a během měsíční kampaně navštívil s česko-
keňským týmem dobrovolníků různá místa České republiky. 
 

 
„As EVS, it is one of my ‘not any more from now 
on-secret’ goals to discover beautiful 
characteristics from the personalities of nice 
people. In Pilsen, it was not hard to do so. As 
co-leader of one of the workcamps 
(international voluntary project) coordinated by 
INEX-SDA and organized by a local 

organization, I got to know a few simply wonderful people. As a non-
Czech speaker, it was hard for me to regularly communicate and 
integrate with the volunteers/employees of the local organization. 
Nevertheless, the different mother languages we spoke did not 
manage to turn into a barrier: the souls of these people were too 
much shouting beauty. One could not help but notice and enjoy!“  
Delina Braho 
dobrovolnice EVS působící v INEX-SDA od 03/2014 do 02/2015 
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Personální zajištění programu 
Kamila Zbuzková (01-04/2014), Nikola Zdraveski (05-12/2014) – 
koordinace projektu 
 
 
Projekty EVS jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie, 
Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu. V České republice 
zajišťuje program Evropské dobrovolné služby Dům zahraniční 
spolupráce. 
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Mezinárodní dobrovolnictví v České 
republice 
 

V roce 2014 INEX-SDA ve spolupráci s lokálními partnery 
(neziskovými organizacemi či obcemi) uspořádal 
32 workcampů. Celkem se jich zúčastnilo 303 dobrovolníků 
ze 40 zemí světa (včetně 18 dobrovolníků z ČR).  
 

 Přehled lokalit projektů 2014 
 

 

Projekty probíhaly na místní úrovni, většinou na vesnicích a 
malých městech nebo v místních komunitách ve větších 
městech. V roce 2014 se projekty konaly ve 25 různých 
lokalitách v České republice. 
 
K dobrovolnické skupině vždy patří dobrovolní vedoucí, které 
INEX-SDA pro vedení workcampů připravuje během 
víkendových školení. V roce 2014 bylo připraveno a následně 
zastalo dobrovolnou funkci vedoucí/ho 64 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, jak prostřednictvím neformálního 
vzdělání získat klíčové kompetence. 
 
Kromě samotných dobrovolnických projektů jsme uspořádali 
konferenci s názvem „Propojte Vaši obec, organizaci a 
veřejnost mezinárodním dobrovolnictvím“, která se konala 
v Plzni dne 9. 12. ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst a 
společností Plzeň 2015, o.p.s. Konference se zúčastnilo 50 
zástupců obcí, NNO, ministerstva, firem i dobrovolníků, kteří 
sdíleli zkušenosti a příklady dobré praxe v oblasti pořádání 
mezinárodních dobrovolnických projektů a diskutovali o 
souvisejících tématech. 
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Dobrovolnické projekty v ČR dělíme do 4 tematických programů: 

 

 

 

 

Partner
Počet 

projektů
Místo projektu Dobrovolnická činnost

Haštera občanské 

sdružení
1 Uherský Ostroh

aktivity pro žáky místní školy (prezentace během výuky o zemích dobrovolníků, sportovní utkání, atd.), renovační 

a údržbové práce v podzemí zámku, výtvarná činnost

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 bylinek pro lokální čaje

Obec Dýšina 1 Dýšina
práce na údržbě zeleně v obci, drobné renovační a úklidové práce v kostele a na faře, příprava místní části 

Mezinárodního folklórního festivalu

Obec Kyšice 1 Kyšice
příprava a realizace dětského dne a Historického odpoledne, realizace 4 mezikulturních večerů pro veřejnost, 

údržbové a úklidové práce v obci

Obec Mezno 1 Mezno
organizování dětského dne a workshopů pro děti, besedy ve školách a s místními l idmi, práce v lese, psaní 

příspěvků na blog na webu

Plzeň 2015, o.p.s 1
Plzeň, bývalá 

městská plovárna

oživení areálu zanedbané městské plovárny u řeky Radbuzy (údržba, úklid), výroba městského nábytku, příprava 

kulturních akcí pro veřejnost

Propolis, o.s. 2 Chříč
drobné renovační a stavební práce, práce na zahradě, příprava festivalu „Křič-Fest“; stavba zdi metodou 

suchého zdiva (projekt Leonardo – skupina pěti znevýhodněných dobrovolníků z Francie)

Písek - ZŠ J.K. 

Tyla; Židovská 

obec Praha

1 Písek
práce v areálu židovské synagogy a ZŠ J. K. Tyla, příprava aktivit pro děti z MŠ, organizace mezikulturního večera 

pro veřejnost

Plzeň 2015, o.p.s 1 Plzeň, park Sv. Jiří
údržbové, zahradní a zemědělské práce na areálu Salaše Travičné, příprava zázemí pro den her a řemesel dětí na 

Salaši, sběr bylinek pro lokální čaje

Svazek obcí 

Slavkovský les 

pro obnovu 

venkova

1

Otročín, Vidžín a 

další obce 

mikroregionu

práce v lese, úpravy a čištění ploch v bečovské botanické zahradě a v dalších přírodních (chráněných) 

lokalitách, renovační práce v kostele

Rozvoj venkova a podpora místních komunit
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Partner
Počet 

projektů
Místo projektu Dobrovolnická činnost

Hartenberg 1 Hřebeny renovační, rekonstrukční a umělecké práce na hradě Hartenberg

NPÚ ÚPS na 

Sychrově - SH 

Grabštejn

1 Hrad Grabštejn drobné stavební a údržbové práce, práce se dřevem

NPÚ, Územní 

památková 

správa Praze

1 Lázně Kynžvart úklid cestiček a klestí v zámeckém parku

Městské kulturní 

středisko Holešov
1 Holešov

údržba plochy, ohradní zdi a náhrobků židovského hřbitova a technické zajištění festivalu „Týden židovské 

kultury“

Péče o historické památky

Partner
Počet 

projektů
Místo projektu Dobrovolnická činnost

Camphill  České 

Kopisty
5 České Kopisty

zemědělské práce na polích ekologické farmy, oprava, údržba a zvelebování statku, workshopy o první pomoci 

pro místní ZŠ i pro uživatele sociálních služeb

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 tří sociálně vyloučených lokalit, 

renovační práce v nízkoprahovém centru

Občanské 

sdružení Holos
1

Opava-

Vlaštovičky

stavební a rekonstrukční práce v bývalé stodole – budoucí prostory pro terapii, terénní úpravy zahrady, dvora; 

práce na prostranstvích obce Vlaštovičky

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

přípravy místní kulturní akce

Sociální a kulturní projekty
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Personální zajištění programu 
Renata Lupačová - koordinátorka dobrovolných vedoucích a 
dobrovolnických projektů pro obce a organizace  
Irena Pajerová - příprava dobrovolníků, školení a lektorování 
na školení INEX-SDA  
12 odborných lektorů a vyškolených školitelů z řad zkušených 
dobrovolníků 
Nora Lázaro Aguirre 01-02/2014, Delina Braho 03-12/2014 – 
dobrovolnice EVS 
5 krátkodobých dobrovolníků-stážistů 
 
Program „Dobrovolníci pro obce a organizace“ je akreditován 
dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, a v roce 
2014 byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra České 

republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky. 

 

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 a v 

Lednicko-Valtickém areálu

Čmelák - 

společnost přátel 

přírody

1 Liberec a okolí
práce v lesních školkách a v mokřadech, výsadba sazenic, stavba oplocenek, organizace dvou aktivit pro místní 

obyvatele

Eurosolar.cz 1
Stará Knížecí Huť, 

Lesná
manuální práce v přírodní rezervaci: sečení luk, hrabání trávy, shromažďování biomasy, práce na tábořišti

Hnutí 

Brontosaurus 

Jeseníky

1 MUNA Jeseníky
stavební a renovační práce s využitím přírodních materiálů, úprava lesní naučné stezky, organizace 

mezinárodního odpoledne pro obyvatele Jeseníku

Středisko 

ekologické 

výchovy a etiky

1 Horní Maršov
práce v areálu ekocentra, příprava dřeva na zimu, překlady informačních materiálů do různých jazyků 

dobrovolníků, drobné archeologické práce

Ekologické projekty
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Globální rozvojové vzdělávání 

INEX-SDA se systematicky věnuje globálnímu rozvojovému 

vzdělávání (GRV) již od roku 2002. Mezi naše hlavní aktivity 

v oblasti globálního rozvojového vzdělávání (GRV) patří 

program GLEN – Global Education Network of Young 

Europeans, projekt Fotbal pro rozvoj a projekt Young 

Europeans for Global Development. 

 

Program GLEN – Global Education Network of Young 
Europeans 

Program globálního rozvojového vzdělávání GLEN přispívá 

k posilování povědomí evropské veřejnosti o globálních 

souvislostech. Účastníci programu projdou třemi 

mezinárodními semináři GRV a tříměsíční stáží v partnerské 

neziskové organizaci v některé ze zemí Afriky, Asie či Jižní 

Ameriky. Po návratu ze stáže se podílejí a sami realizují aktivity 

v oblasti globálního rozvojového vzdělávání.  

GLEN je založen na spolupráci deseti evropských organizací 

(Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Lotyšsko, 

Estonsko, Slovinsko, Německo, Irsko a Francie) a dále pak 

přibližně padesáti partnerských organizací ze zemí Afriky, Asie 

a Jižní Ameriky. 

V roce 2014 GLEN celkově vyškolil rekordních 126 mladých lidí 

z EU, přičemž za ČR se do cyklu zapojilo 7 účastníků (účastnic), 

kteří pracovali 3 měsíce se svými kolegy z dalších evropských 

zemí v neziskových organizacích v  Keni, Gruzii, Etiopii, Zambii, 

Ugandě, Myanmaru a Jihoafrické republice.  

Stěžejní náplní programu GLEN v České republice je osvětová 

činnost. V roce 2014 bylo účastníky projektu zrealizováno na 

nejrůznějších místech 16 přednášek, debat a workshopů, byly 
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otištěny 4 články a zprovozněny 3 nové blogy. Z konkrétních 

projektů, které vznikly z iniciativy účastníků v roce 2014, 

zmiňme „DYK foto“ - fotokroužky pro mladé Romy z Brna. Jako 

projekt vznikly na základě stáže Ondřeje Šálka v organizaci 

MYSA v roce 2013 a projektu Shootback 2013. Pod záštitou IQ 

Roma servis a Muzea Romské kultury začali účastníci 

fotokroužků v průběhu roku 2014 fotit záběry z vlastního 

života i okolí a díky velké popularitě pokračují již druhým 

rokem.  

V rámci celoevropských GRV aktivit programu GLEN byl 

realizován úspěšný mobilní seminář zaměřený na alternativní 

ekonomiku Cycling Alternatives 2014. V rámci projektu 

cestovalo přibližně 60 mladých Evropanů ve třech evropských 

státech – Německu, Polsku a České Republice. Cílem projektu 

bylo zvýšit povědomí účastníků o ekonomických, 

společenských a zemědělských alternativách a propojit a 

rozšířit spolupráce místních iniciativ. 

 

V rozmezí října 2013 až března 2014 probíhal v rámci sítě GLEN 

tzv. „Visionary process“, otevřený participativní proces 

redefinování vize globálního rozvojového vzdělávání v Evropě a 

vize sítě GLEN. Tato vizenyní slouží jako základ pro další rozvoj 

GRV v evropském, v budoucnu i globálním měřítku. Snahou je 

vytvořit platformu pro sdílení neformálních vzdělávacích 

přístupů napříč kontinenty. 

  

Personální zajištění programu: 

Michaela Čermáková, Veronika Uhlířová – koordinace projektu 

Program finančně podpořili: Česká rozvojová agentura, 

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

 

Fotbal pro rozvoj je osvětově-vzdělávací kampaň, která 

prostřednictvím fotbalových turnajů propojuje různé skupiny 

lidí, které by se za normálních okolností nesetkaly. Ve světle 

těchto netradičních setkání kampaň využívá pozitivní aspekty 

fotbalu jako je fair play a týmová spolupráce a přenáší je 

z fotbalového hřiště do kontextu každodenního života. V 

období od dubna do července 2014 probíhaly ve vybraných 

regionech České republiky na sebe navazující sportovně-

vzdělávací aktivity. Již devátý ročník Fotbalu pro rozvoj 

uspořádal INEX-SDAve spolupráci s partnery z regionů ČR a 

keňskou mládežnickou organizací Mathare Youth Sports 

Association (MYSA). Projekt byl finančně podpořen z 

prostředků České rozvojové agentury, Ministerstva 

zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové 

spolupráce ČR a ze soukromých zdrojů. 

 

V roce 2014 kampaň navazovala na dobrou praxi a zkušenosti 

z předchozích let. Hlavní myšlenkou bylo opět zvyšování 

povědomí o globálních tématech a propojování s lokální 

úrovní. Ve spolupráci s organizacemi pracujícími s mládeží 

ohroženou sociálním vyloučením byla globální témata 

zasazována do kontextu života mladých lidí v ČR. Docházelo 

také k bourání stereotypů a předsudků o Africe i Evropě. 

 

V rámci naší mnohaleté spolupráce s organizací MYSA, která 

má v oblasti sportu a rozvoje bohatou praxi, jsme opět pozvali 

šest mladých žen a mužů z Keni, aby se společně s  šesticí 

mladých lidí z ČR podělili o svou zkušenost, své příběhy a 

vzájemně načerpali inspiraci. Po dobu třiceti dnů společně 

cestovali napříč Českou republikou jako ambasadoři kampaně, 

pořádali workshopy pro děti a mládež, umělecká a hudební 

představení pro širokou veřejnost a šířili myšlenku „férovosti“ i 

mimo fotbalová klání. Na základě zkušenosti z předchozího 

ročníku došlo opět k přizvání keňského stážisty, který posiloval 

roli zapojení organizace MYSA do realizace projektu. Stážista 

se aktivně podílel na tvorbě kampaně a v rámci přípravné fáze 

osobně procestoval všechny zapojené regiony. 

 

Do boje o Putovní pohár fair play se v roce 2014 zapojilo 7 

regionů, 13 organizací pracujících s mladými lidmi, 68 

fotbalových týmů složených z 600 hráčů a hráček, které přišla 

podpořit veřejnost a bezpočet dobrovolníků z okolí 

Nepomyšle, Plzně, Ostravy, Tábora, Prahy, Poličky a Sokolova. 
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Personální zajištění programu 

Štěpán Kyncl - koordinátor projektu 

Monika Kolomazníková - koordinátorka PR 

Bonface Omondi – MYSA - koordinátor keňské části projektu 

Bethwell Mwaura - stážista z organizace MYSA 

Tornike Toradze – dobrovolník EVS 

 

Program finančně podpořili:  

Česká rozvojová agentura (ČRA), Tomáš Ujfaluši, Fotbalová 

asociace České republiky a INEX-SDA. 
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Young Europeans for Global Development/ 
Dobrovolnický Klub DoK 

 

Rok 2014 byl druhým a finálním rokem projektu Young 

Europeans for Global Development, cílícího na podporu 

občanské participace mladých lidí a posilování jejich 

zodpovědného přístupu vůči své komunitě, regionu a 

společnosti. Prostředkem k tomu je dobrovolnická služba 

těchto mladých lidí v zahraničí (zejména v zemích globálního 

Jihu), navazující vzdělávací programy a podpora vlastních 

iniciativ a projektů dobrovolníků s cílem zvyšovat povědomí 

o globálních tématech a Rozvojových cílech tisíciletí. Projekt 

završil čtyřleté období intenzivní práce na poli propojování 

globálního rozvojového vzdělávání, ponávratové práce a 

vlastní iniciativy mladých lidí, které začalo roku 2011 

projektem Youth for Global Responsibility.  

 

Náplní projektu byly v prvé řadě globálně rozvojově vzdělávací 

aktivity v podobě přípravných a ponávratových seminářů pro 

dobrovolníky, tematických dobrovolnických přednášek, besed, 

happeningů a mezinárodních setkání. Druhý pilíř projektu 

tvořilo pořádání mezinárodních konferencí (a účast na těchto 

konferencích konaných v partnerských zemích projektu) 

a regionálních 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 Young Europeans for Global Development 

proběhly v roce 2014 opět dva přípravné semináře „Do světa“ 

určené dobrovolníkům vyjíždějícím na stáž do zemí globálního 

Jihu a akce „Rozjeď se“ – podzimní 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. Trénink se rovněž věnoval 

rozvoji konkrétních projektových nápadů na nadcházející 

sezónu 2014/15. Pokračoval také rozvoj Dobrovolnického 

Klubu INEX-SDA, který uzavřel čtvrtý rok své existence a opět 

vygeneroval několik zajímavých původních dobrovolnických 

projektů.  INEX-SDA také mnoha způsoby podporoval rozvoj 

podobných platforem v partnerských zemích projektu 

v Pobaltí.  

Hlavním iniciátorem projektu byla estonská organizace EstYES 

a do projektu byli dále kromě INEX-SDA zapojeny ještě 

organizace Jasma (Lotyšsko), Deineta (Litva) a Cultur 

Cooperation (Německo). Projekt se podařilo úspěšně uzavřít 

po stránce aktivit i financí a nalézt i další způsoby financování 

aktivit, které se v jeho průběhu rozvinuly, i po jeho skončení, 

byť už v jiném rámci než v dotačním titulu EuropeAid.  
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Aktivity Dobrovolnického Klubu DoK 

Dobrovolnický Klub DoK je už čtyři roky prostorem pro 

sdružování dobrovolníků a aktivních mladých lidí – především 

těch, kteří se s INEX-SDA zapojili do programů mezinárodního 

dobrovolnictví, ale i dalších. Smyslem jeho činnosti je vytvářet 

příležitosti pro setkávání, sdílení a podporu dobrovolníků 

v realizaci jejich vlastních iniciativ a projektů. Dobrovolnický 

Klub funguje na bázi tzv. projektových skupin. Každá 

projektová skupina, která vznikne, získá svého mentora z řad 

zaměstnanců INEX-SDA či zkušených dobrovolníků DoKu, a 

společně pak projekt plánují, realizují a vyhodnocují. 

Dobrovolníci zapojení do Dobrovolnického Klubu získávají 

celou řadu nových zkušeností a dovedností: mají příležitost 

vyzkoušet si vedení týmu, pořádání akcí, propagaci (PR), 

fundraising a osvojit si další dovednosti související 

s projektovým managementem. V průběhu realizace projektu 

si uvědomujeme nutnost stále většího důrazu na 

dobrovolnictví coby prostředek k neformálnímu učení a 

zvyšování vlastních kompetencí, a tento akcent je v DoKu 

s ubíhajícím časem stále více zdůrazňován a podporován jeho 

dalšími aktivitami. V rámci Dobrovolnického Klubu nadále 

pořádáme tematické vzdělávací semináře na základě 

aktuálních potřeb projektových skupin a dále různá setkání a 

tematické diskusní večery – tzv. INEXpuby, nově též ve 

spolupráci s dalšími organizacemi neformálního vzdělávání.  

 

Ukázky projektů realizovaných dobrovolníky v rámci 

Dobrovolnického Klubu DoK v roce 2014: 

Na Den: Propojovat neziskovky a širokou veřejnost - to bylo 

cílem projektu Na Den. Model jednodenních dobrovolnických 

akcí pořádaných ve spolupráci s různými neziskovými 

organizacemi je založený na tom, že dobrovolník má možnost 

prožít jeden den v dané organizaci, zapojit se do jejích aktivit a 

lépe je pochopit tím, že pomůže s běžnou činností či 

mimořádně plánovanou akcí. Na jaře zorganizovala skupinka 3 

dobrovolnické dny: multikulturní vzdělávací odpoledne pro 
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děti ve spolupráci s Lačhe Čhave, zábavný program pro seniory 

z Centra sociální a ošetřovatelské pomoci a úklid divadelních 

prostor se spolkem Zákulisí z.s. Celkem se zúčastnilo přes 50 

zájemců a pro některé to byla vůbec první dobrovolnická 

zkušenost. Na podzim skupina realizovala několik dalších 

dobrovolnických dnů, vytvořila vlastní metodickou příručku o 

pořádání projektu a uskutečnila školení multiplikátorů, díky 

nimž patrně v následujících letech proběhnou aktivity skupiny 

Na Den, která se nakonec zvládla zcela osamostatnit, i na 

dalších místech v České republice. Více o projektu na www.na-

den.cz  

Spring of Volunteering byla jarní kampaň s ambicí podpořit 

informovanost veřejnosti o mezinárodním dobrovolnictví, roli 

INEX-SDA v něm a konkrétní nabídce pro daný rok.  

Uskutečnily se dvě akce – happening pod širým nebem 

zahrnující prezentaci dobrovolnických projektů INEX-SDA a 

dalších neziskových organizací, a rovněž vystoupení dvou 

divadelních souborů a fotbalové utkání s tradičním keňským 

fotbalovým míčem. Druhou akcí kampaně byla debata "Do No 

Harm" o tom, co je třeba zohlednit při výjezdu na 

dobrovolnický projekt do zemí globálního Jihu.  

Workcamp pro všechny byla skupina Dobrovolnického Klubu 

s ambicí podpořit inkluzi znevýhodněných dobrovolníků při 

výjezdech na mezinárodní projekty. Během jarních měsíců 

skupina realizovala kampaň s cílem podpořit možnosti 

znevýhodněných dobrovolníků k výjezdu na workcamp, a to 

prostřednictvím veřejné sbírky a tvorbou informačních 

materiálů k problematice.  

Kampaň CampAway cílila na studenty středních škol s cyklem 

prezentací a motivačních přednášek o možnostech vyjet na 

mezinárodní dobrovolnické projekty do zahraničí. Během roku 

2014 realizovala několik pilotních besed a oslovila jejich 

prostřednictvím přibližně stovku studentů, a to převážně 

mimopražských. Skupina rovněž vytvořila vlastní propagační 

materiály a položila základy k rozšíření a zkvalitnění své 

činnosti i v následujícím roce.   

Posledním ve výčtu je projekt FilmHUB, který na začátku roku 

realizovaly dvě dobrovolnice Evropské dobrovolné služby, 

které v tu dobu v INEX-SDA pobývaly – Adna Hindija a Nora 

Lázaro Aguirre. Obsahem projektu byl cyklus pravidelných 

filmových večerů s globálně rozvojovou tématikou, 

doprovázených diskuzí. „FilmHUB je místem pro sdílení 

myšlenek a podporu debaty – promítané snímky mají 

především podporovat nezávislé myšlení a možnost zamyslet 

se nad vlastním konáním v kontextu celého světa,“ shrnula 

náplň projektu Adna, jedna ze dvou klíčových organizátorek 

projektu. FilmHUB během roku navštívila stovka lidí a dočkal se 

desítky repríz – na tuto tradici v pozdější části roku navázali i 

noví dobrovolníci EVS.  

http://www.na-den.cz/
http://www.na-den.cz/
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Na podzim 2014 tradičně vznikly nové projektové nápady 

Dobrovolnického Klubu, které se budou rozvíjet v následujících 

měsících. Skupina CampAway pokračuje ve své činnosti i 

nadále, skupina Na Den rovněž, ač už pod identitou vlastního 

sdružení – vznik takovéhoto sdružení na základě iniciativy 

dobrovolníků samotných a podpory INEX-SDA lze nicméně 

považovat za významný úspěch.  

Tematické semináře - pod hlavičkou DoKu úspěšně proběhlo 

také na deset vzdělávacích seminářů, ať už zaměřených na tzv. 

„měkké dovednosti“, nebo týkající se některého z široké palety 

globálních témat. Jako příklady témat můžeme uvést např. 

prezentační dovednosti, time-management či sebeřízení, 

finanční a projektový management, zážitkovou pedagogiku.  

INEXpuby – DoK pokračoval i v tradici pravidelných setkávání 

nad zajímavými tématy, volně přecházejících v přátelská 

posezení a networking. Během roku se uskutečnilo pět 

INEXpubů s tématy jako vztah neformálního vzdělávání a 

školství, aktivismus, politika a dobrovolnictví nebo přiblížení 

jiného projektu INEX-SDA GLEN.  

Veškeré informace o činnosti Dobrovolnického klubu DoK 

najdete na nové webové prezentaci DoKu na stránkách INEX-

SDA: www.inexsda.cz/cs/dok  

 

Personální zajištění projektu:  

Ondřej Bradáč – koordinace projektu 

 

Lidé aktivně zapojení do činnosti Dobrovolnického Klubu 

v roce 2014: 

Penelope Bouba, Delina Braho, Karolína Hanáková, Adna 

Hindija, Jan Hurych, Eva Chovanová, Jan Jelínek, Eva 

Kapuciánová, Jonáš Klimeš, Lenka Kostelecká, Anna 

Kudernová, Nora Lázaro Aguirre, Kateřina Linhartová, Hana 

Pechová, Zuzana Petránková, Karolína Ptáková, Petr 

Soběslavský, Vendula Švadlenková, Zuzana Švorcová, Tereza 

Veselská, Šárka Vostřelová, Barbora Zavadilová 

 

Program finančně podpořili: 
 

Evropská komise prostřednictvím dotačního schématu DEAR; 
projekt Na Den byl podpořen také nadací  ThinkBig O2. 
  

http://www.inexsda.cz/cs/dok
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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. 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 rámci globálního rozvojového vzdělávání hostíme 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, kteří zastupují organizace neformálního 

vzdělávání zapojené do projektu.  

V roce 2014 jsme uspořádali tyto vzdělávací akce: 

 2 víkendová školení vedoucích mezinárodních 
dobrovolnických projektů v ČR, 

 jednodenní školení vedoucích mezinárodních 
dobrovolnických projektů v ČR, 

 2 přípravné dvoudenní semináře pro dobrovolníky 
vysílané do zemí globálního Jihu, 

 8 individuálních přípravných seminářů pro 
dobrovolníky vyjíždějící do zemí globálního Jihu 
(individuální přípravou celkem prošlo 24 dobrovolníků) 

 6 individuálních školení pro vedoucí mezinárodních 
dobrovolnických projektů v ČR, 

 seminář zdravovědy pro vedoucí mezinárodních 
dobrovolnických projektů v ČR, 

 evaluační setkání a konference s místními partnery 
dobrovolnických projektů v ČR, 

 ponávratové setkání vedoucích mezinárodních 
dobrovolnických projektů v ČR, 

 ponávratové setkání účastníků mezinárodních 
dobrovolnických projektů v zahraničí, 

 10 vzdělávacích seminářů Dobrovolnického Klubu 
(např. prezentační dovednosti, time management a 
sebeřízení, finanční a projektový management, 
zážitková pedagogika). 
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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 
 Skupina na podporu dětí a mladých lidí se specifickými 

potřebami při ČRDM www.provsechny.crdm.cz 
 České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) 

www.fors.cz 
 Česko proti chudobě www.ceskoprotichudobe.cz 

 
Spolupracujeme mimo jiné s organizacemi: 

 Národní síť zdravých měst (NSZM) www.nszm.cz 
 Hestia www.hest.cz 

 Česká středoškolská unie www.stredoskolskaunie.cz 
 NaZemi www.nazemi.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 9 evropských 
organizací zapojených do programu GLEN 

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

 Centrum Jindřicha Trachty (Bataypora, Brazílie)  
www.cmjt.org 
 

 
  

http://www.crdm.cz/
http://www.provsechny.crdm.cz/
http://www.fors.cz/
http://www.ceskoprotichudobe.cz/
http://www.nszm.cz/
http://www.hest.cz/
http://www.stredoskolskaunie.cz/
http://www.nazemi.cz/
http://www.unesco.org/ccivs
http://www.glen-europe.org/
http://www.alliance-network.eu/
http://www.sciint.org/
http://www.footballfordevelopment.net/
http://www.asa-programm.de/
http://www.mysakenya.org/
http://www.cmjt.org/
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Finanční zpráva / The Financial 
Report 
 

Tato finanční zpráva se týká centrální organizace INEX – 
Sdružení dobrovolných aktivit. Pobočky sdružení – Brno, 
Kostelecké Horky a Bílé Karpaty – jsou ekonomickými subjekty 
s vlastním hospodařením. Sdružení hospodařilo v roce 2014 se 
ziskem 85 tis. Kč. Dle usnesení Generálního shromáždění ze 
dne 25. 6. 2015 byl zisk převeden do fondu udržitelnosti. 
 
This financial report is reflecting finances of the central 

organization of INEX – Association for Voluntary Activities 

(Prague). The branches of the association are independent 

bodies with their own financial management. The financial 

management of the year 2014 resulted in profit of 85 thousand 

CZK. According to the resolution of the General Assembly from 

June 25 2015, the profit has been transferred to the 

sustainability fund of the organization. 
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Rozdělení nákladů dle druhu / Expenditure by 
source 

v Kč / in 
CZK 

% 

Mzdy (HPP, DPP) a povinné odvody zaměstnanců / 
Employee wages  

3 679 863    41,98% 

Cestovné a vzdělávací náklady zaměstnanců / 
Employees - travel costs + benefits 

152 781    1,74% 

Pořízení materiálu a drobného hmotného majetku / 
Materials, goods 

68 137    0,78% 

Provozní náklady (nájem, energie, opravy) / Utilities 
and office expenses 

711 804    8,12% 

Náklady na realizaci akcí - potraviny, ubytování, 
doprava, účastnické poplatky / Costs of trainings 
and events 

1 474 146    16,82% 

Náklady na dobrovolníky (víza, očkování, pojištění…) 
/ Volunteer expenses 

1 633 300    18,63% 

Poskytnuté příspěvky organizacím pro dobrovolníky 
/ Contributions for volunteers provided to 
organizations  

1 045 285    11,93% 

CELKEM / TOTAL 8 765 316    100% 

 

 

 

 

41.98%

1.74%

0.78%
8.12%

16.82%

18.63%

11.93%

Mzdy zaměstnanců /
Wages

Cestovné zaměstnanci
/ Employees Travel
costs + benefits

Pořízení materiálu a
DHM / Materials,
goods

Provozní náklady /
Utilities and office
expenses

Náklady na akce
/Costs of trainings and
events

Náklady na
dobrovolníky /
Volunteer expenses

Příspěvky
organizacím/
Contributions
provided to
organizations

Rozpočet INEX - SDA 2014   

Výnosy / Income 8 850 154    

Náklady / Expenditure 8 765 316    

Hospodářský výsledek (zisk) / Bottom line (profit) 84 838    
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1,633,687   

5,684,875   

56,070   

1,287,220   
188,302   

Účastnické (a
registrační) poplatky /
Participants fees

Provozní dotace /
Government and EU
funding

Dary a příspěvky
/Gifts and
contributions

Zdroje výnosů dle zdrojů / Income by source v Kč / in CZK % 

Účastnické (a registrační) poplatky / Participants fees 1 633 687    18,46% 

Provozní dotace / Government and EU funding 5 684 875    64,23% 

Dotace ČRA - Fotbal pro rozvoj 800 000    9,04% 

Dotace ČRA - GLEN  1 250 000    14,12% 

Dotace ČRA - Mladí Evropané za globální rozvoj 494 502    5,59% 

Dotace MŠMT - Podpora občanské společnosti v českém 
příhraničí skrze mezinárodní dobrovolnické aktivity mládeže 294 000    3,32% 

Dotace MV - Vysílání dobrovolníků na projekty do zahraničí 170 000    1,92% 

Dotace MV - Dobrovolníci pro obce a organizace 125 000    1,41% 

Dotace ČNA - Mládež v akci: Evropská dobrovolná služba 657 810    7,43% 

Dotace ČNA - Visionary seminar Glen 96 155    1,09% 

Dotace Erasmus+ - Evropská dobrovolná služba 175 345    1,98% 

Evropská dotace - Young Europeans for Global Development 1 594 453    18,02% 

ALDA - Konference "Propojte vaši obec, organizaci a 
veřejnost mezinárodním dobrovolnictvím" 27 610    0,31% 

Dary a příspěvky / Gifts and contributions 56 070    0,63% 

Členské příspěvky 10 800    0,12% 

Dary 45 270    0,51% 

Tržby / Revenues 1 287 220    14,54% 

Přefakturace nákladů na dobrovolníky (školení GLEN, 
partneři WC incoming, JCI a další) 342 108    3,87% 

Podpora JCI 709 566    8,02% 

Výnosy z EVS (activity costs) 235 546    2,66% 

Ostatní výnosy / Other income 188 302    2,13% 

CELKEM / TOTAL 8 850 154    100% 
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Výkazy zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2014 
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2014 
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Lidé v INEX-SDA 
 
Rada sdružení: Radka Peterová – předsedkyně, Robin Ujfaluši – místopředseda, Romana Duchoslavová, Marek Škorvaga, Veronika Endrštová, 
Petr Soběslavský 
Kontrolní výbor: Martina Ekrtová, Lucie Bilderová 
Členové: 
Kristýna Andrlová, Lucie Bilderová, Romana Duchoslavová, Pavel Duna, David Dušánek, Martina Ekrtová, Veronika Endrštová, Viola 
Hoznauerová, Vít Hrdoušek, Veronika Chmelíková, Jan Jaroš, Lucie Juříková, Jan Kolaja, Jana Koňasová, Luboš Kunart, Petr Kulíšek, Tomáš 
Lindner, Petra Nováčková, Zuzana Pártlová, Radka Peterová, Zuzana Pokorná, Josef Polášek, Lucie Redlová, Petr Soběslavský, Simona 
Šafaříková, Marek Škorvaga, Bára Tembo, Robin Ujfaluši, Lukáš Válek, Iva Vančurová, Michal Veselský, Adéla Zichová, Dušan Zmožek 
Tým pražské kanceláře INEX–SDA: 
Ředitel/ka: Jiří Kocourek (do 03/2014), Dagmar Fousková (od 04/2014), Ekonomka: Lucie Janoušková, Public Relations: Adéla Jansová (do 
06/2014), Petr Pečenka (od 07/2014), Účetnictví: Alena Válková 
Koordinátoři projektů: 
Vysílání dobrovolníků do zahraničí: hlavní koordinátorka – Jana Koňasová, koordinátoři: Nikola Zdraveski (do 04/2014), Radka Nováková (05-
08/2014), Eva Macková (od 09/2014) 
Koordinátor/ka vysílání dobrovolníků na dlouhodobé a střednědobé projekty v zahraničí včetně Evropské dobrovolné služby – Kamila Zbuzková 
(do 04/2014), Nikola Zdraveski (od 05/2014), 
Vysílání dobrovolníků do ČR: hlavní koordinátor – Renata Lupačová 
Program GLEN: hlavní koordinátorka – Michaela Čermáková, koordinátorka GRV – Eva Šálková (do 07/2014), Veronika Uhlířová (od 08/2014),  
Dobrovolnický Klub / projekt Young Europeans for Global Development: hlavní koordinátor - Ondřej Bradáč 
Projekt Fotbal pro rozvoj: hlavní koordinátor – Štěpán Kyncl, koordinátorka PR: Monika Kolomazníková 
Koordinátorka školení: Irena Pajerová  
Dobrovolníci Evropské dobrovolné služby: Adna Hindija, Nora Lázaro Aguirre (do 02/2014), Delina Braho, Tornike Toradze (od 03/2014) 
Tým INEX-SDA Bílé Karpaty: předseda – Vít Hrdoušek 
Tým INEX-SDA Brno: předsedkyně – Zuzana Pokorná, místopředsedkyně - Petra Rozehnalová, koordinátorka projektů - Jana Runčáková. 
Tým INEX-SDA Kostelecké Horky: předseda – Petr Kulíšek 
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Poděkování  
Děkujeme všem našim členům, příznivcům, zaměstnancům, partnerům, dárcům, institucím a dobrovolníkům, kteří naši činnost podpořili. Patří 
mezi ně: 
 
Dobrovolníci, školitelé a pomocníci: 
školitelé: Vendula Švadlenková, Hana Pechová, Viola Hoznauerová, Alena Hábltová, Petr Soběslavský, Lucie Ptáčníková, Veronika Ambrozy, 
Petra Vymětalíková, Jan Hurych, Jonáš Klimeš, Marie Sokolová, Markéta Kočnarová, Tereza Janíková, Barbora Zavadilová, Zuzana Petránková, 
Veronika Zrníková 
dobrovolníci: Adna Hindija, Nora Lázaro Aguirre , Delina Braho, Tornike Toradze, Bára Tembo, Kateřina Dobisíková, Kateřina Lhotková, Anna 
Kudernová, Ondřej Šálek, Šárka Vostřelová, Jan Petrák, Šárka Hauznerová 
Dobrovolníci kampaně „Kukátko do světa“: Roman Bartoň, Jana Řezníčková, Tornike Toradze, Delina Braho, Saša Müllerová, Jakub Polcar, Lukáš 
Machula, Bára Štejdířová 
 
Dobrovolníci zapojení do činnosti Dobrovolnického Klubu: 
Penelope Bouba, Delina Braho, Karolína Hanáková, Adna Hindija, Jan Hurych, Eva Chovanová, Jan Jelínek, Eva Kapuciánová, Jonáš Klimeš, Lenka 
Kostelecká, Anna Kudernová, Nora Lázaro Aguirre, Kateřina Linhartová, Hana Pechová, Zuzana Petránková, Karolína Ptáková, Petr Soběslavský, 
Vendula Švadlenková, Zuzana Švorcová, Tereza Veselská, Šárka Vostřelová, Barbora Zavadilová 
 
Stážisté: 
Eva Kapuciánová, Šárka Vostřelová, Barbora Zavadilová, Marie Sokolová, Katka Marešová, Michaela Smiková, Simona Malá, David Semera 
 
Dobrovolní vedoucí mezinárodních dobrovolnických projektů v ČR: 
Tereza Bártíková, Zuzana Boudová, Penelope  Boumpa, Delina Braho, Martina Černá, Matěj Červinka, Kateřina Dufková, Kateřina Dušková, 
Barbara Gorroňová, Karolína Hanáková, Silvie Hašlová, Lucie Horáková, Johana Hošková, Jakub Hozák, Nina Hrčková, Kateřina Hynková, Lucie 
Chladová, Helena Janyšková, Markéta Kočnarová, Tereza Kombercová, Kristýna Kopečková, Jana Kozojedová, Marie Anna Krušinová, Jakub Kříž, 
Bára Kubičková, Anna Kudernová, Barbora Licková, Nicol Magrotová, Lukáš Machula, Barbora Málková, Kateřina Marešová, Veronika Marková, 
Kristýna Minaříková, Kateřina Modrá, Jan Moravec, Alexandra Müllerová, Martin Ocknecht, Míša Ondráčková, Kateřina Papežová, Laura Parry, 
Jan Petrák, Soňa Pospíšilová, Tereza Ritterová, Barbora Říhová, Marie Sádlová, Vojtěch Sigmund, Jan Smolík, Šárka Smolíková, Jitka Sýkorová, 
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Martin Šafář, Martin Šafr, Veronika Šedivá, Kateřina Šimková, Jan Škvrňák, Eva Šorfová, Tadeáš Toulec, Pavel Vodička, Šárka Vostřelová, Lukáš 
Záluský, Adéla Závorková, Radka Zelená, Monika Zýbalová, Petr Žabka, Radim Živocký 
 
Tým ambasadorů a podpůrný tým během putovní tour projektu Fotbal pro rozvoj:  
Bethwell Mwaura, Anna Štindlová, Natálie Rotterová, Carolyne Anyango, Austin Juma, Martin Křeček, Hana Kavická, Judith Akoth, Paulyne 
Njeri, Bonface Omondi, David Pulgret, Radoslava Filusová, Gerishon Ngaiwa, Martina Čurdová, Kristýna Hejzlarová, Lukáš Machula 
 
Donoři 
MZV – Česká rozvojová agentura, MŠMT ČR, MV ČR, EuropeAid, Erasmus+, Dům zahraničních služeb (DZS), European Association for Local 
Democracy (ALDA) 
 
Firmy a jednotlivci 
Johnson Controls Inc., CRDR – Bezpečnost práce, A.W.I.S., LMC – jobs.cz 
 
Zvláštní poděkování za podporu mezinárodního dobrovolnického projektu v Písku patří: 
Aisin Europe Manufact, AMTEK, JAF HOLZ OBERBANK, Vlastimil Ježek, Libuše Louženská, PROJKA s.r.o. – Kasik, Jaroslav Zlatohlávek 
 
Podporovatelé a partneři projektu Fotbal pro rozvoj 
Česká rozvojová agentura – Martin Náprstek; Tomáš Ujfaluši; David Rozehnal; Fotbalová asociace České republiky – Otakar Mestek; FC Viktoria 
Plzeň – Pavel Pillár, Plzeň 2015 – Eva Kraftová, ARPOK – Pavel Žwak, kampaň Česko proti Chudobě – Dagmar Trkalová 
 
Organizace zapojené do realizace projektu: 
Charitní středisko Michala Magone, Jahoda o.s., Mathare Youth Sports Association (MYSA),  Neposeda o.s., Salesiánské středisko volného času  
Kobylisy, Středisko volného času  Ostrava-Zábřeh, Pontopolis o.s., Proxima Sociale o.s., Hartenberg o.s., Koňský dvorec Chmelištná o.s., 
Vzájemné soužití o.s., Ponton o.s., Útočiště Cheb 
 
Podporovatelé a partneři projektu GLEN 
Děkujeme zejména České rozvojové agentuře, která podporuje program GLEN každoročně již od roku 2004, dále Česko-německému fondu 
budoucnosti a německé organizaci ASA (Engagement-Global gGmbH). Bez těchto institucí by fungování sítě GLEN nebylo možné.  Za podporu 
„visionary“ procesu děkujeme německé organizaci ASA.  
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Za přípravu výběrového řízení GLEN děkujeme těmto lidem: Ondřej Bradáč, Tereza Čajková, Dagmar Goldmannová, Adna Hindija, Irena 
Pajerová, Tomáš Princ, Eva Šálková, Kateřina Štěpničková, Veronika Uhlířová. 
 
Za spolupráci děkujeme organizacím v zemích globálního Jihu: 
Mathare Youth Sport Association (MYSA), Keňa: Somero Uganda, Uganda; Koda Community Education Centre, Gruzie; Masuku High School, 
Zambie; Nature and Biodiversity Conservation Union (NABU), Etiopie; Tounge La Yat Educational Gathering Group (EGG), Myanmar; 
Environmental Resource Management Department, City of Cape Town, Jihoafrická republika. 
 
Zvláštní poděkování patří těmto lidem: 
Jakub Hozák a František Havlůj – tvorba nových webových stránek a systému pro správu projektů a přihlášek dobrovolníků, Milan Kinkor – 
vedení supervize; Petr Vrzáček – vedení strategického plánování.   
 
Děkujeme i všem ostatním, kteří se v průběhu roku zapojili do našich aktivit – ať už jako kolegové, nebo účastníci a které zde pro jejich velký 
počet nemůžeme vyjmenovat. Vážíme si vaší podpory a těšíme se na další spolupráci. 
  



 
 

35 
INEX-SDA Výroční zpráva za rok 2014 
 

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  

We also create space, where people can gain new experience, improve their skills and form their understanding of the complexity of the world 
around them. 
INEX-SDA has its main office in Prague. Apart from these there are three other independent 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 Kostelecké Horky, another small village 
in East Bohemia. Each branch has its own individual activities and separate financial management including IN (identification number).  
 

 
The Prague office activities: 

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. Volunteers´ Club  
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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. 
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 Erasmus+. 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 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 
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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 30 two to three weeks international volunteer projects. The volunteers for example work on the reconstruction 
of historical buildings, help in nature parks or work at the children camps.  
 
4. Trainings  
These are the trainings of the volunteers before their assignments but also other trainings and evaluations, international meetings and 
seminars. 
 
5. Volunteers´ Club 
The club offers a space for our volunteers (and young motivated people generally) 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. 
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Kontaktní a identifikační údaje 
 
Název: INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA) 
Sídlo: Varšavská 30, 120 00 Praha 2 
Právní subjektivita: zapsaný spolek  
Datum a číslo registrace: 10. 4. 1991, VS-1-6 197/91-R 
Statutární zástupce: předsedkyně Radka Peterová 
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 enviromentální 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 
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