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Slovo na úvod   

Pestrost a širokost témat. Tak by se dal definovat celý rok 2015, ať 
už se to týká nových výzev, nových projektů, nových nástrojů nebo 
nové koncovky našeho názvu z. s., tedy zapsaný spolek. 
 

Pestrost se objevila v oblasti typu donorů, s kterými pracujeme, 
získali jsme nové zkušenosti s Evropskými hospodářskými fondy 
(EHP) v rámci projektu koordinovaném Nadací rozvoje občanské 
společnosti (NROS), s Programem švýcarsko-české spolupráce 
běžícím v gesci Ministerstva financí ČR, s novou podobou programu 
Erasmus+ či individuálními dárci, jako je např. rodina Orlických. 
Nové projekty nám také přinesly nové partnery, a to islandskou 
dobrovolnickou organizaci AUS, švýcarskou organizaci Sport The 
Bridge, která využívá sport jako nástroj práce s mládeží, a jiné.  
 

Ze široka jsme pojali PR a propagaci INEXu a dobrovolnictví. 
Začátkem roku jsme dokončili zbrusu nové webové stránky 
a databázi dobrovolnických projektů (workcampů), které interně 
říkáme „volant“, rozšířili jsme pestrost a typy příspěvků na FB (fotky, 
videa, statistiky) a zapojili jsme se do různých portálů či uskupení 
pro neziskové organizace jako GIVT.cz, darujspravne.cz nebo 
budupomahat.cz. Šlápli jsme také do pedálů v účasti na různých 
akcích – jarmarky neziskovek, akce pro studenty na vysokých či 
středních školách nebo festivaly. INEX-SDA jste mohli potkat na 
celkem 27 externích akcích, a to nepočítáme naše vlastní eventy, 
kterých bylo za daný rok téměř 30. 
 

A aby té pestrosti a širokosti nebylo málo, přidali jsme v roce 2015 
poprvé mezi naše dobrovolnické projekty také teenage camp neboli 
workcamp pro dobrovolníky do 17 let, který byl prvním v historii 
INEXu. V rámci vzdělávacích aktivit jsme si vedle již tradičně běžících 

projektů jako GLEN, Fotbal pro rozvoj a Dobrovolnický klub přidali 
také zkušenost s předáváním naší expertizy jiným neziskovkám 
a vyjeli jsme školit ukrajinské, běloruské a ruské neziskovky, jak by 
měly správně pracovat s dobrovolníky. Nově jsme se také vrhli do 
virtuálního světa a začali pracovat na unikátní aplikaci IM-PROVE, 
která mapuje rozvoj kompetencí prostřednictvím dobrovolnictví.  
 

Za celý tým musím říct, že rok 2015 byl celkem náročný, ale o to asi 
zajímavější. Úspěšně jsme ho zvládli opět hlavně díky dobré 
spolupráci a vložené energii celého týmu, členů, sympatizantů, 
podporovatelů INEXu a našich aktivních dobrovolníků. 
 

Všem tímto velmi děkujeme! 
Za celý tým INEX-SDA Dagmar Fousková, ředitelka 

 

 



4 
INEX-SDA Výroční zpráva za rok 2015   
 

 

Obecné informace o sdružení 
 
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z. s. (INEX-SDA) je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 
v oblasti mezinárodního dobrovolnictví a mezikulturního vzdělávání. Naším posláním je prostřednictvím 
dobrovolnických projektů, vzdělávacích programů a kampaní podporovat rozvoj tolerantní otevřené společnosti 
a aktivního odpovědného přístupu k okolnímu světu nejen v Čechách, ale i na celém světě. 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 než 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 možnost rozvíjet kritické myšlení a zasadit svou dobrovolnickou zkušenost do širšího 
kontextu globálních témat. V rámci globálního rozvojového vzdělávání realizujeme projekty GLEN, Fotbal pro rozvoj a Cyklus globálního 
dobrovolnictví. Dobrovolníci, kteří prošli těmito projekty, dále sdílí své zkušenosti v rámci osvěty u nás i na evropské úrovni. Jsme 
zapojeni do kampaně Česko proti chudobě a pracovní skupiny PS GRV při FoRS.  
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 Školení dobrovolníků a další akce 
Zajišťujeme školení a přípravná setkání pro dobrovolníky vysílané do zahraničí i pro vedoucí projektů v ČR, pořádáme evaluační a jiná 
setkání i mezinárodní semináře.  
 

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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Věk Ženy Muži Celkový počet
4-17 23 28 51
18-30 414 134 548
31-67 20 15 35

Celkový počet 457 177 634

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 národních 
parcích i v uprchlických táborech, pomáhají při organizaci aktivit pro 
děti, kulturních akcí či kampaní apod. Práce většinou nepředpokládá 
zvláštní kvalifikaci nebo předchozí zkušenosti, důležitá je především 
motivace zájemců a chuť aktivně se zapojit. 
 

Dobrovolníci procházejí před svým odjezdem přípravou podle toho, 
do které země jsou vysíláni, jaké nároky na ně pobyt v dané zemi 
klade a s jakými stereotypy se sami mohou potýkat. Předodjezdová 
příprava jim také umožní zařadit svou dobrovolnickou zkušenost do 
širšího globálního kontextu. 
 
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 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 s postižením. 
 

 
 

 
 

V roce 2015 se krátkodobých dobrovolnických projektů v zahraničí 
zúčastnilo 634 dobrovolníků, z nichž většinu tvořili, jako již tradičně,  
ženy (72 %). Nejvíce tyto projekty vyhledávají mladí lidé mezi  
18 a 30 lety. 
 
Věkové kategorie účastníků: 
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Pořadí Země Počet dobrovolníků v %
1 Německo 130 21%
2 Francie 90 14%
3 Itálie 54 9%
4 Španělsko 49 8%
5 Belgie 24 4%
6 Island, Velká Británie 40 6%
7 Finsko 19 3%
8 Česká republika, Estonsko 34 5%
9 Švýcarsko 14 2%

10 Portugalsko, Rakousko 26 4%
Celkový počet 634 - celkem v top 10 480 76%

Pořadí Země Počet dobrovolníků v %
11 Japonsko 11 2%
12 Polsko 10 2%
13 Dánsko, Řecko, Srbsko 27 4%
14 Norsko, Vietnam 14 2%
15 Rusko 6 1%

16
Švédsko, Tanzánie, Tchaj-wan, 
Turecko, Ukrajina

25 4%

17
Brazílie, Irsko, Kostarika, Maďarsko, 
Slovinsko

20 3%

18
Čína, Chorvatsko, Malajsie, Nepál, 
Slovensko

15 2%

19
Albánie, Ázerbajdžán, Indie, Keňa, 
Mexiko, Srí Lanka, Togo, USA

16 3%

20
Arménie, Bělorusko, Botswana, 
Hong Kong, Kambodža, Kanada, 
Litva, Nizozemí, Peru, Thajsko

10 2%

Celkový počet 634 - celkem ostatní 154 24%

Účast na workcampech dle zemí 
 

Dobrovolníci se zúčastnili 461 projektů v 55 zemích světa, nejvíce 
v Německu, Francii, Itálii a dalších evropských zemích. Celkem 
54 dobrovolníků se zúčastnilo workcampu mimo Evropu, z toho 
46 v rámci Cyklu globálního dobrovolnictví zaměřeného na 
dobrovolnictví v zemích globálního Jihu. 
 
10 zemí s nejčastější účastí dobrovolníků: 

 

 

 

 

 

Ostatní země: 

 
 
 

Personální zajištění programu Vysílání dobrovolníků do zahraničí: 
Eva Macková – koordinátorka vysílání dobrovolníků do zahraničí 
Martina Renková – asistentka vysílání dobrovolníků do zahraničí 

+ dobrovolníci a stážisté INEX-SDA 
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Kampaň Workcamp pro všechny 
 

Prostřednictvím kampaně Workcamp pro všechny 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 2015 jsme uspořádali dvě pracovní setkání s organizacemi a 
institucemi zaměřujícími se primárně na práci s mládeží 
s omezenými příležitostmi. Setkání v Praze a v Brně, jehož cílem 
bylo vytvoření partnerské platformy, se zúčastnilo 16 organizací, 
reálně jsme ale posbírali kolem 50 kontaktů po celé ČR. Nastavený 
systém spolupráce cílí na bilaterální spolupráci při náboru a 
přípravě dobrovolníka na projektu v zahraničí, nebo ČR. 

Na workcamp nebo stáž do zahraničí jsme vyslali celkem 9 
účastníků s rozdílnými druhy znevýhodnění – sociálním i 
zdravotním. V České republice jsme na našich workcampech 
hostovali 11 mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí z 
Francie a Anglie.  

Kampaň v loňském roce podpořili: Rodina Orlických (www.nfro.cz), 
zaměstnanci firmy McKinsey & Company, individuální dárci z řad 
dobrovolníků INEX-SDA, grantem z programu Erasmus +. 

 

Účast mladých lidí se znevýhodněním na workcampech či 
vzdělávacích projektech lze finančně podpořit libovolným 
příspěvkem do sbírky: Dobrovolnictví pro všechny - pomáhejte 
pomáhat na účet: 2400797206/2010 
 
 
 
 
 

Personální zajištění kampaně Workcamp pro všechny: 
Jana Koňasová – koordinátorka kampaně Workcamp pro všechny 
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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 2015 organizace vyslala celkem 
21 dobrovolníků do Ekvádoru, Indonésie, Japonska, Mexika, Nigérie, 
Thajska, Ugandy, Velké Británie, na Ukrajinu a na Tchaj-wan.  

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.  

„Náš projekt byl zaměřen na oblasti poškozené zemětřesením 
a tsunami. Vlastně se skládal z více projektů. Hodně jsme cestovali, 
navštěvovali dětská centra i školy, také jsme pomáhali farmářům, 
rybářům a pomáhali jsme na kempech pro studenty.“ 
 
Nela Rogulská,  
dobrovolnice MTV v Japonsku 01/07/2015 – 18/09/2015 
 
 

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.  

Na dlouhodobé dobrovolnické projekty v zahraničí se v roce 2015 
hlásili 4 zájemci, ale nakonec nebyl vyslán ani jeden. Dvě zájemkyně 
nebyly na vybraný projekty přijaty, další zrušila přihlášku v průběhu 
vyřizování a jeden již přijatý dobrovolník zrušil svou účast na 
projektu z osobních důvodů. Na základě dotazů zájemců 
o dobrovolnictví předpokládáme, že pokles zájmu o dlouhodobé 
dobrovolnické projekty je způsoben především popularitou 
programu Evropská dobrovolná služba, u něhož se předpokládá 
pouze minimální finanční spoluúčast dobrovolníků. Pro řadu 
zájemců je tedy tato forma dobrovolnictví nejen lákavější, ale také 
dostupnější. Řada zájemců o dlouhodobé dobrovolnictví, se kterými 
jsme byli v kontaktu, nakonec nepodala závaznou přihlášku právě 
po vyhodnocení svých finančních možností. 

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. 
 
 

Personální zajištění programu: Nikola Zdraveski
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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. Evropská dobrovolná služba je vzdělávací 
projekt, který umožňuje mladým lidem ve věku 17-30 let účastnit se 
dobrovolnických projektů v zemích Evropské unie, v kandidátských 
zemích a v partnerských státech. Projekty trvají od 2 do 12 měsíců a 
jejich náplň je různorodá. Avšak přes INEX-SDA vyjíždějí mladí lidé 
zejména na projekty, které jsou spojené s prací s dětmi a s mládeží, 
se sociální péčí, ekologií nebo s kulturou. Díky programu Erasmus +, 
pod který EVS spadá, mají dobrovolníci plně hrazeno ubytování, 
dostávají kapesné, příspěvek na stravu a příspěvek na dopravu na 
projekt a zpět. Součástí každého projektu jsou také podpůrná 
školení a jazykový kurz.  
 

V roce 2015 bylo prostřednictvím INEX-SDA vysláno do zahraničí 
celkem 15 dobrovolníků Evropské dobrovolnické služby, kteří 
působili v zemích, jako je Francie, Itálie, Island, Maďarsko, Polsko, 

Portugalsko, Litva, Norsko, 
Rakousko, Srbsko, Španělsko, 
Švédsko a Velká Británie. 
 

 „Náplní mé práce (já to 
nenazývám prací, spíše je to 
takové malé hobby :) je hraní si s 
dětmi před a po vyučování. 
Takže s nimi hraji různé hry 

a hlavně se snažím pro ně vymýšlet různé aktivity. Co se týče učitelů, 
animátorů a ředitelů škol a center, nejde to popsat jinak, než že jsou 
všichni moc milí, ochotní a velmi trpěliví. Představí vás, seznámí vás 
s chodem centra a vždy se vám snaží vyjít vstříc. Stanete se opravdu 
součástí jejich pracovního koloběhu a cítíte, že jste potřební a že 
i vaše slovo má nějakou váhu. Vaše nápady jsou jen vítány 
a odporovány. A pro děti je každé oživení něčím výjimečným… 
 

Z vlastní zkušenosti mohu EDS jen 
a jen doporučit. Pokud si opravdu 
chcete vyzkoušet žít v jiné zemi, 
zdokonalit se v cizích jazycích, užít si 
skvělou zábavu s lidmi, kteří se 
stanou důležitou součástí vašeho 
života, ať už chcete nebo ne:-). Pokud 
cítíte, že jste v období vašeho života, 
kdy vám připadá, že stojíte na 
rozcestí a že potřebujete přestávku a 
najít čas na přemýšlení o tom, co 
chcete dále v životě, zkuste opravdu 
zauvažovat nad tímto řešením, 
protože díky EDS získáte spoustu 
kontaktů a informací o tom, co vše můžete v budoucnu podniknout. 
Zda pokračovat dál jako dobrovolník, či cestovat do dálek nebo začít 
znovu studovat v zahraničí, možností se nabízí opravdu několik.“ 
 

Petra Mirajová, dobrovolnice EVS působící v Concordii ve Francii od 
10/2014 do 09/2015 
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V březnu 2015 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. Anna Fatyga 
z Polska 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. Simona Janež ze Slovinska pomáhala s realizací projektu 
Fotbal pro rozvoj a během měsíční kampaně navštívila s česko-
keňským týmem dobrovolníků různá místa České republiky. 

Anna Fatyga a Simona Janež, 
dobrovolnice EVS působící v INEX-SDA od 03/2015 do 02/2016 
 

Anna Fatyga na on-arrival trainingu, 
dobrovolnice EVS působící v INEX-SDA od 03/2015 do 02/2016 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Personální zajištění programu: 
Nikola Zdraveski – koordinátor projektu
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Mezinárodní dobrovolnictví  
v České republice 
 

V roce 2015 INEX-SDA ve spolupráci s lokálními partnery 
(neziskovými organizacemi či obcemi) uspořádal 
33 workcampů. Celkem se jich zúčastnilo 301 dobrovolníků 
ze 41 zemí světa (včetně 18 dobrovolníků z ČR). 
 
Přehled lokalit workcampů 2015 
 

 

Workcampy probíhaly na místní úrovni, většinou na vesnicích 
a malých městech nebo v místních komunitách ve větších 
městech. V roce 2015 se workcampy konaly ve 27 různých 
lokalitách v České republice. 
 

K dobrovolnické skupině vždy patří dobrovolní vedoucí, které 
INEX-SDA pro vedení workcampů připravuje během 
víkendových a dalších školení. V roce 2015 bylo připraveno 
a následně zastalo dobrovolnou funkci vedoucí/ho 62 lidí, 
převážně od 18 do 26 let. 
 

V 10 místech konání workcampů jsme realizovali kampaň 
Globální dobrovolnický karavan. Proběhlo 5 lokálních setkání 
„Inspirujte se dobrovolnictvím“ spojených s vernisáží 
putovních výstav fotografií a také 10 workshopů na aktuální 
témata související s globalizovanou společností. 
 

Uspořádali jsme konferenci s názvem „Překročme plot – 
mezinárodní dobrovolnictví v místních komunitách v ČR a na 
Islandu“, která se konala v Praze dne 11. 11. ve spolupráci 
s partnerskou organizací AUS z Islandu. Konference se 
zúčastnilo přes 40 zástupců neziskových organizací, obcí, INEX-
SDA a dobrovolníků, kteří sdíleli zkušenosti a příklady dobré 
praxe v oblasti pořádání workcampů. 
 

Pro nové zájemce o realizaci workcampů jsme vytvořili 
a úspěšně odpilotovali cyklus 
školení „Zrealizuj workcamp 
ve svém městě I“ (30 - 31. 
10. 2015, 27. 11. 2015). 
Celkem se do cyklu zapojilo 
přes 20 účastníků (aktivních 
dobrovolníků, členů spolků a dalších organizací). 
 

Úspěšně jsme vyzkoušeli nový model workcampů určených 
výhradně mládeži ve věku 15-17 let. 
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Workcampy v ČR dělíme do 4 tematických programů: 
 

1) Rozvoj venkova a podpora místních komunit 

 

2) Péče o historické památky 

 

3) Sociální projekty 

 

4) Ekologické projekty 
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Personální zajištění programu: 
Renata Míchalová (roz. Lupačová) - koordinátorka 

dobrovolných vedoucích a dobrovolnických projektů pro obce 
a organizace,  

Irena Pajerová (leden-červen) - příprava dobrovolníků, školení 
a lektorování na školení INEX-SDA,  

Lucie Horáková (září-prosinec) – organizace vzdělávacích akcí, 
propagace vzdělávacího cyklu pro vedoucí, 

12 odborných lektorů a vyškolených školitelů  
z řad zkušených dobrovolníků, 

Delina Braho 01-02/2015,  
Anna Fatyga 03-12/2015 – dobrovolnice EVS, 

4 krátkodobí dobrovolníci-stážisti 

 
Program „Dobrovolníci pro obce a organizace“ je akreditován 
dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, a v roce 
2015 byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra České 
republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky. 
 
 
 

 

Projekt Synergický efekt dobrovolnictví – posilování občanské 
společnosti propojováním NNO, obcí a veřejnosti byl 
podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci 
EHP fondů, www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. 
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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 Cyklus globálního 
dobrovolnictví (v roce 2015 zastřešeno projektem 
Ambassadors of Change – Effective Communication for 
Sustainable 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 východní Evropy. 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 2015 GLEN celkově vyškolil 117 mladých lidí z EU, 
přičemž za ČR se do cyklu zapojilo 5 účastníků (účastnic), kteří 
pracovali 3 měsíce se svými kolegy z dalších evropských zemí 
v neziskových organizacích v  Keni, Gruzii, Etiopii, Myanmaru 
a Maroku.  

Stěžejní náplní programu GLEN v České republice je osvětová 
činnost. V roce 2015 bylo účastníky projektu zrealizováno na 
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nejrůznějších místech 
20 přednášek, debat a 
workshopů, na 5 místech 
ČR byla umístěna výstava 
„Příběhy z východního 
Nairobi“ realizovaná 
účastníkem GLEN 2013 
Tomášem Princem.  Napsáno a otištěno bylo 8 článků, 
zprovozněny byly 2 nové blogy. ¨ 
 

Účastníci GLENu vystoupili celkem ve 3 rozhlasových pořadech. 
Aktivně se také zapojili do kampaně Volunteers Best News.  
 

GLEN alumni se každoročně zapojují jako lektoři globálně 
rozvojové výchovy a v rámci INEX-SDA jsou experty na školení 
dobrovolníků vyjíždějících do zemí globálního Jihu. V roce 2015 
byla účastníky GLENu zrealizována 4 školení, na kterých bylo 
v rámci předodjezdové přípravy proškoleno 60 dobrovolníků.  
 

GLEN alumni se podíleli i na aktivitách INEX-SDA v rámci 
Evropského roku rozvoje, a to jako facilitátoři tematických 
debat a v roli expertů při tvorbě elektronického průvodce pro 
dobrovolníky vyjíždějící do zemí globálního Jihu.   
  

V rámci celoevropských GRV aktivit programu GLEN byl 
realizován úspěšný mobilní seminář zaměřený na alternativní 
ekonomiku Cycling Alternatives – Spring Tour 2015. Cílem 

projektu bylo zvýšit povědomí účastníků o ekonomických, 
společenských a zemědělských alternativách a propojit 
a rozšířit spolupráci místních iniciativ. 
 

V rozmezí října 2014 až listopadu 2015 probíhal v rámci sítě 
GLEN tzv. „Strategy process“, otevřený participativní proces 
redefinování strategie sítě GLEN, který navazoval na úspěšně 
zakončený „Visionary process“ (2013 – 2014). Strategie nyní 
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 (leden – duben) – koordinace projektu 
Veronika Uhlířová (květen – prosinec) – koordinace projektu 

Program finančně podpořili: Česká rozvojová agentura, 
Engagement Global gGmbH, Česko-německý fond budoucnosti 
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Ambassadors of Change – Effective Communication 
for Sustainable Development 
 
Cílem projektu Ambassadors of Change, jednoho z 12 projektů 
podpořených sub-grantovým mechanismem CONCORD v rámci 
Evropského roku rozvoje, bylo zapojit mladé lidi v ČR do 
kritické debaty o rozvojových tématech, zejména pak nové 
agendě SDGs. 
 

Do projektu se prostřednictvím vzdělávacího cyklu pro 
dobrovolníky, debat a workshopů zapojilo přes 200 mladých 
lidí. Přibližně 1000 lidí bylo osloveno v rámci multiplikačních 
aktivit a mediální kampaně Volunteers Best News! 
 

Součástí projektu Ambassadors of Change byly i vzdělávací 
aktivity Cyklu globálního dobrovolnictví, do kterých se zapojilo 
60 dobrovolníků, kteří absolvovali předodjezdovou přípravu, 
dobrovolnický projekt v zemi globálního Jihu a seminář 
zaměřený na po návratovou reflexi. V rámci dlouhodobého 
vzdělávacího cyklu si tito dobrovolníci rozvinuli kritické myšlení 
v globálních tématech a získali prostředky pro to, aby se stali 
ambasadory hodnot solidarity, rovnosti a sociální 
spravedlnosti na národní, evropské i globální úrovni. 
Dobrovolníci zapojení v programu uspořádali 10 prezentací, 
během kterých svou zkušenost představili více než stovce 
posluchačů. 
 

V rámci projektu byly dále uspořádány 3 panelové debaty, 
jejichž cílem bylo otevřít veřejnou diskuzi nad tematikou SDGs, 
a 3 vzdělávací semináře zaměřené na rozvoj kritického myšlení 
a efektivní komunikaci globálních témat. 
 

Na nutnost měnit způsob komunikace globálních témat 
upozornila kampaň Volunteers Best News!, jejíž cílem bylo 
podpořit šíření dobrých zpráv z regionů, o kterých většinou 
média informují pouze v souvislosti s chudobou, podvýživou, 
válkami a dalšími fenomény, které přispívají k tvorbě 
negativních stereotypů o těchto regionech. 
 

V rámci projektu dále vznikla online příručka pro dobrovolníky, 
kteří se chystají na projekty do zemí globálního Jihu. 
 
Personální zajištění programu: 
Michaela Čermáková (leden – duben) – koordinace projektu 
Dagmar Fousková (květen – prosinec) – koordinace projektu 
Irena Pajerová (leden – duben) – metodik projektu 
Veronika Uhlířová (květen – prosinec) – metodik projektu   

Program finančně podpořil: CONCORD 
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Fotbal pro rozvoj 
 

Fotbal pro rozvoj je osvětově-
vzdělávací projekt, který 
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 
2015 probíhaly ve vybraných regionech České republiky na 
sebe navazující sportovně-vzdělávací aktivity. Jubilejní desátý 
ročník Fotbalu pro rozvoj uspořádal INEX-SDA ve 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 2015 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 2015 zapojilo 
6 regionů, 10 organizací pracujících s mladými lidmi, 
64 fotbalových týmů složených z více než 500 hráčů a hráček, 
které přišla podpořit veřejnost a bezpočet dobrovolníků z okolí 
Nepomyšle, Plzně, Ostravy, Prahy, Poličky a Sokolova. 

 

 



19 
INEX-SDA Výroční zpráva za rok 2015   
 

Personální zajištění programu: 
Štěpán Kyncl – koordinátor projektu 

Petr Pečenka – koordinátor PR 

Leah Muoki – MYSA - koordinátorka keňské části projektu 

Dancan Otieno – stážista z organizace MYSA 

Simona Janež – dobrovolnice EVS 

 

Program finančně podpořili:  
Česká rozvojová agentura (ČRA), David Rozehnal, Fotbalová 
asociace České republiky a INEX-SDA. 

 

 

 
 



20 
INEX-SDA Výroční zpráva za rok 2015   
 

Dobrovolnický Klub (DoK) 
 
V roce 2015 fungoval Dobrovolnický 
klub (DoK) v rámci mezinárodního 
projektu „ZDoKonal se“, 
podpořeného programem Erasmus+. 
Projekt má za cíl podporovat 
občanskou aktivitu mladých lidí 
v dlouhodobém horizontu a propojovat dobrovolnictví se 
vzděláváním. Projekt obsahuje několik hlavních aktivit: 
 

• předávání zkušeností a zavádění Dobrovolnického 
klubu v partnerské organizaci Zavod Voluntariat 

• kontinuální podpora současných i nově vznikajících 
projektových skupin DoKu v ČR i ve Slovinsku 

• mezinárodní školení pro dobrovolníky DoKu, mentory  
a školitele 

• tvorba a pilotní zkoušení aplikace IM-PROVE, která 
pomáhá dobrovolníkům reflektovat, co se během svých 
dobrovolnických aktivit naučili, a překládá jejich 
zkušenost do soft skills (improve.inexsda.cz) 

• tvorba Manuálu dlouhodobého dobrovolnictví 
 

Během roku 2015 jsme se zaměřili zejména na podporu 
projektových skupin, předávání zkušeností mezi partnerskými 

organizacemi, zavádění DoKu ve Slovinsku a přípravu obsahu 
i technické a vizuální stránky aplikace IM-PROVE. Ve Střelských 
Hošticích jsme také v červnu uspořádali školení pro 
12 dobrovolníků DoKu a mentorů z ČR a Slovinska. 
Dokončování aktivit a výstupů je pak plánováno na rok 2016. 
 

V rámci projektu „ZDoKonal se“ proběhly v roce 2015 dva 
multiplikační víkendové semináře určené dobrovolníkům, kteří 
se vrátili z letních mezinárodních workcampů. Účelem těchto 
seminářů bylo sdílet a reflektovat zkušenosti z těchto projektů, 
představit výstupy projektu „ZDoKonal se“ a motivovat 
účastníky k zapojení se do dalších aktivit INEX-SDA, včetně 
DoKu. 
 

Dalším projektem, v rámci kterého jsme v Dobrovolnickém 
klubu pořádali debaty a semináře, byl projekt „Integrace témat 
SDGs do dobrovolnické komunity“, který podpořila Česká 
rozvojová agentura v rámci Evropského roku rozvoje. Hlavním 
účelem všech aktivit bylo zvýšení povědomí o cílech 
udržitelného rozvoje v rámci komunity dobrovolníků. Díky 
tomuto projektu jsme se tematice věnovali na: 

- třech seminářích (hlavními tématy byly kritické myšlení, 
nenásilná komunikace a projektový management),  

- deseti workshopech a jedenácti výstavách v místech 
konání workcampů, 

- pěti debatách a dalších akcích. 
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Aktivity Dobrovolnického Klubu DoK 

Dobrovolnický klub DoK je už pět let 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. 

Debaty v Kampusu ve spolupráci s dalšími organizacemi 
věnující se výchově k aktivnímu občanství – Mladí občané 
a Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog v rámci 
ČRDM (ta podpořila finančně dvě ze tří podzimních Debat 
v Kampusu).  

 

Ukázky projektů realizovaných dobrovolníky v rámci 
Dobrovolnického Klubu DoK v roce 2015: 

V roce 2015 Dobrovolnický klub stále spolupracoval se 
skupinkou Na Den, která již vytvořila vlastní neziskovkou 
organizaci. Dále jsme podporovali stále fungující skupinku 
CampAway. Ostatní skupinky se formovaly v roce 2015 zcela 
nově. 

● Kampaň CampAway cílila na studenty středních škol 
s cyklem prezentací a motivačních přednášek o možnostech 
vyjet na mezinárodní dobrovolnické projekty do zahraničí. 
Během roku 2015 realizovala několik besed a oslovila jejich 
prostřednictvím přibližně stovku studentů, a to převážně 
mimopražských. Skupina položila základy k rozšíření 
a zkvalitnění své činnosti i v následujícím roce.  

● Skupinka Firemní odpovědnost se zformovala na začátku 
roku 2015 a je nyní jedinou cizojazyčnou skupinkou DoKu. 
Hlavním záměrem je zvýšení povědomí mezi zaměstnanci 
firem o tom, že firemní odpovědnost nemá spočívat jen ve 
filantropii, ale také o změnách v hlavní činnosti podnikání. 
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Skupinka se konkrétně věnuje odpovědnosti v oblasti 
environmentální (komunikací s firmami se snaží změnit 
prostředí na Náplavce) a sociální (připravované webové 
stránky by měly propojit malé a střední firmy s projekty 
neziskovek a podpořit workshopy pro nezaměstnané). 

● Dobrovolnická akademie původně vznikla začátkem roku 
2015 jako aktivita INEX-SDA, ale postupně její organizace 
přešla do rukou dobrovolnické projektové skupinky. Projekt 
nabízí prostor všem příznivcům INEX-SDA potkávat se 
vzájemně na workshopech neformálního vzdělávání. Funguje 
na principu vzájemné podpory, tedy kdokoliv něco umí, může 
svoje znalosti a dovednosti předat dalším zájemcům. V roce 
2015 bylo uspořádáno 8 workshopů pro 71 účastníků. 

Na podzim 2015 tradičně vznikly nové projektové nápady 
v rámci aktivit Dobrovolnického klubu, které se budou rozvíjet 
v následujících měsících. Kromě již zmíněných skupinek se 
k nám přidaly následující: 

● To si piš! je kampaň organizace „Mladí básníci pražští“ 
snažící se poukázat na význam poezie v dnešní společnosti a 
podporovat mladé lidi v autorské tvorbě. Základem aktivit je 
bezplatný cyklus tvůrčích dílen vedených významnými 
současnými autory na aktuální témata. Účastníkům workshopů 
bude poté umožněno vystupovat na kulturních akcích 
a publikovat v závěrečném almanachu. V rámci 

Dobrovolnického klubu INEX-SDA funguje skupinka, která tyto 
workshopy organizuje. To si piš! získali podporu Nadace 
Vodafone. 

● Hraniční přechod je skupinka, jejíž členové a příznivci chtějí 
kriticky debatovat na aktuální téma migrace a uprchlické krize, 
slyšet argumenty, hledat vlastní názor… A to především proto, 
že diskuze k tomuto tématu jsou často emotivní a vyhraněné. 
Byli by rádi, aby interakce rozličných pohledů nepřekračovala 
meze slušnosti a tolerance vzájemného naslouchání; základem 
je svobodně a beze strachu vyjádřit svůj názor. V roce 2015 
skupinka formovala svoje zaměření a PR kampaň 
a připravovala se na první ostrou debatu, která proběhne 
v roce 2016. 

● Členové skupinky INEX v HK se formovali koncem roku 2015 
jako skupinka, která by ráda povědomí o činnosti INEX-SDA 
rozšířila ve svém kraji. Hlavní propagační akci připravují na rok 
2016. 

● Debaty v Kampusu probíhaly na podzim 2015 ve spolupráci 
s Národní pracovní skupinou pro strukturovaný dialog 
a s organizací Mladí občané. Těmito večerními debatami jsme 
navázali na večerní setkávání dobrovolníků INEXpub s tím, že 
jsme chtěli, aby měly výsledky debaty dopad. Proto jsme se 
zapojili do procesu strukturovaného dialogu. Na podzim 
proběhly tři debaty na témata „Dobrovolnictví a škola“ (hosty 
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byli poslanci Nina Nováková a Petr Kořenek, učitel ze školy 
Nový PORG Zdeněk Štěpka a dobrovolník Ondřej Bradáč) 
a „Extremismus u mladých lidí“ (hosty byli senátor František 
Bublan a akademik Jan Charvát). Koncem roku 2015 se 
z pravidelných účastníků debat formovala dobrovolnická 
skupinka, která převezme organizaci Debat v rámci 
strukturovaného dialogu v roce 2016. 

Veškeré informace o činnosti Dobrovolnického klubu DoK 
najdete na stránkách INEX-SDA: www.inexsda.cz/cs/dok. 

Personální zajištění projektu: 
Ondřej Bradáč (leden – červenec) – koordinace DoKu  

a souvisejících projektů 
Lenka Polcerová (od srpna) – koordinace DoKu  

a souvisejících projektů 

 
Lidé aktivně zapojení do činnosti Dobrovolnického Klubu 
v roce 2015: 
Jonáš Klimeš, Lenka Kostelecká, Anna Kudernová, Hana 
Pechová, Karolína Ptáková, Petr Soběslavský, Barbora 
Zavadilová, Irena Pajerová, Markéta Jelínková, Agnes Tolescu, 
Jakub Zajíc, Nina Hrčková, Silvie Hašlová, Mia Petrová, Anna 
Vrbatová, Bára Málková, Ondřej Bradáč, Ondřej Málek, 
Michaela Cvachová, Jindřiška Ševicová, Marta Křížová a mnoho 
dalších. 

 

Program finančně podpořili: 
Evropská komise prostřednictvím programu Erasmus +; Česká 
rozvojová agentura v rámci výzvy k Evropskému roku rozvoje; 
projekt To si piš! byl také podpořen grantem Nadace 
Vodafone; dvě Debaty v Kampusu byly financovány Národní 
pracovní skupinou pro strukturovaný dialog (také z programu 
Erasmus +). 
 

http://www.inexsda.cz/cs/dok
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Další vzdělávací programy  
 
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 2015 proběhly 
i školení a semináře pro dobrovolníky v Dobrovolnickém klubu. 

V roce 2015 jsme uspořádali tyto vzdělávací akce: 

 2 víkendová školení vedoucích mezinárodních 
dobrovolnických projektů v ČR (14 vedoucích + 12 
účastníků), 

 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), 

 4 individuální školení pro vedoucí mezinárodních 
dobrovolnických projektů v ČR (10 vedoucích), 

 seminář zdravovědy pro vedoucí mezinárodních 
dobrovolnických projektů v ČR (20 účastníků), 

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

 ponávratové setkání vedoucích mezinárodních 
dobrovolnických projektů v ČR (11 vedoucích), 

 ponávratové setkání účastníků mezinárodních 
dobrovolnických projektů v zahraničí, 

 ponávratové setkání účastníků mezinárodních 
dobrovolnických projektů v globálním Jihu 

 5denní školení pro mentory a dobrovolníky 
v Dobrovolnickém klubu 

 3 vzdělávací semináře Dobrovolnického klubu  
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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 
 AGORA www.spolek-agora.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.spolek-agora.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, z. s. Pobočky sdružení (Brno, 
Kostelecké Horky a Bílé Karpaty) jsou ekonomickými subjekty 
s vlastním hospodařením. Spolek hospodařil v roce 2015 se 
ztrátou 228 tis. Kč. Ztráta vznikla z důvodu tvorby opravné 
položky k pohledávkám ve výši 164 tis. Kč a kurzovými rozdíly. 
Ztráta tedy nevznikla činností spolku v roce 2015. Dle usnesení 
Generálního shromáždění ze dne 15. 6. 2016 bude ztráta kryta  
z 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 2015 resulted in loss of 228 thousand 
CZK. The loss is not the basis of association’s activities but due 
to the allowance to receivables in the amount of 164 tsd. CZK 
and exchange rate differences. The losswill be covered from the 
sustainability fund of the association. According to the resolution of 
General Assembly from June 15, 2016, the loss will be covered from 
the sustainability fund of the association. 
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Rozdělení nákladů dle druhu / Expenditure by 
source 

v Kč / in 
CZK 

v % 

Mzdy (HPP, DPP) a povinné odvody zaměstnanců / 
Employee wages 3 765 859    44,05 
Cestovné a vzdělávací náklady zaměstnanců / 
Employees – travel costs + benefits 298 989    3,50 
Pořízení materiálu a drobného hmotného majetku / 
Materials, goods 149 473    1,75 
Provozní náklady (nájem, energie, opravy) / Utilities 
and office expenses 688 838    8,06 
Náklady na realizaci akcí - potraviny, ubytování, 
doprava, úč. poplatky / Costs of trainings and events 1 278 969    14,96 
Náklady na dobrovolníky (víza, očkování, pojištění…) 
/ Volunteer expenses 1 428 624    16,71 
Poskytnuté příspěvky organizacím pro 
dobrovolníky/Contributions for volunteers provided 
to organizations 773 584    9,05 
CELKEM / TOTAL 8 548 442 100 % 
 

 

 

 

 

Rozpočet INEX - SDA 2015   
Výnosy / Income 8 320 640    
Náklady / Expenditure 8 548 442    
Hospodářský výsledek (ztráta) / Bottom line (loss) -227 802       
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Přílohy: 

• Dopis auditora 
• Kompletní zpráva auditora 

 

 

 

 

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

Účastnické (a registrační) poplatky / Participantsfees 1 646 802    19,79 
Provozní dotace / Government and EU funding 4 999 983    60,09 

ČRA - Fotbal pro rozvoj 900 000    10,82 
ČRA - Evropský rok rozvoje 300 000    3,61 
ČRA - GLEN 1 095 526    13,17 

MV - Vysílání dobrovolníků na projekty do zahraničí 190 000    2,28 
MV - Dobrovolníci pro obce a organizace 130 000    1,56 
MŠMT - Inspirace zážitkem 200 000    2,40 
Mládež v akci - Visionaryseminar Glen (z roku 2013) 21 130    0,25 
Mládež v akci - Evropská dobrovolná služba  
(končící projekty) 57 299    0,69 
ESF OPLZZ - příspěvek na vyhrazené místo 254 494    3,06 
Erasmus + Zdokonal se! 473 265    5,69 
Erasmus + EVS 502 530    6,04 
Erasmus + (partneři v projektech) 95 044    1,14 
FNNO - Synergický efekt dobrovolnictví 362 495    4,36 
Concord - Evropský rok rozvoje 2015 328 854    3,95 
Fond partnerství - Fotbal mostem inkluze ohrožené 
mládeže 89 347    1,07 

Dary a příspěvky /Gifts and contributions 334 838    4,02 

Členské příspěvky 12 600    0,15 
Dary 322 238    3,87 

Tržby / Revenues 1 200 163    14,42 

CELKEM / TOTAL 8 320 640       100 % 

https://inexsda.cz/system/attachments/files/000/000/667/original/Inex_audit_2015_dopis_auditora_komplet_def.pdf?1465472414
https://inexsda.cz/system/attachments/files/000/000/668/original/INEX-SDA_2015_zprava_auditora_komplet_def.pdf?1465472455
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Výkazy zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2015 
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2015 
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Lidé v INEX-SDA  
 
Rada sdružení: Radka Peterová – předsedkyně, Robin Ujfaluši – místopředseda, Romana Duchoslavová, Marek Škorvaga, Petr Soběslavský 
 

Kontrolní výbor: Martina Ekrtová, Lucie Bilderová, Tomáš Sedlmajer 
 

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: 
Ředitelka: Dagmar Fousková, Ekonomka: Lucie Janoušková, Public Relations: Petr Pečenka (do 08/2015), Monika Urbášková (od 09/2015), 
Účetnictví: Alena Válková 
Koordinátoři projektů: 
● Vysílání dobrovolníků do zahraničí: hlavní koordinátorka – Jana Koňasová, koordinátoři: Eva Macková, Martina Renková 
● Koordinátor vysílání dobrovolníků na dlouhodobé a střednědobé projekty v zahraničí včetně Evropské dobrovolné služby: Nikola Zdraveski  
● Vysílání dobrovolníků do ČR a školení vedoucích: hlavní koordinátor – Renata Lupačová, asistentka – Lucie Horáková (od 09/2015) 
● Vzdělávací sekce: hlavní koordinátorka – Michaela Čermáková (do 05/2015) 
● Program GLEN, GRV vzdělávání, Concord projekt: koordinátorka - Veronika Uhlířová  
● Dobrovolnický klub: hlavní koordinátor/ka - Ondřej Bradáč (do 07/2015), Lenka Polcerová (od 08/2015)  
● Projekt Fotbal pro rozvoj: hlavní koordinátor – Štěpán Kyncl, koordinátor PR: Petr Pečenka 
Dobrovolníci Evropské dobrovolné služby: Delina Braho, Tornike Toradze (do 02/2015), Anna Fatyga, Simona Janez (od 02/2015) 

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: Veronika Ambrozyová, Šárka Maroušková, Tereza Ryšavá, Petra Vymětalíková, Klára Vacková, Vendula Švadlenková, Hana Pechová, 
Viola Hoznauerová, Alena Hábltová, Petr Soběslavský, Lucie Ptáčníková, Jan Hurych, Jonáš Klimeš, Marie Sokolová, Markéta Kočnarová, Barbora 
Zavadilová, Zuzana Petránková, Lenka Kostelecká, Ondřej Bradáč  
dobrovolníci: Delina Braho, Tornike Toradze, Simona Janez, Anna Fatyga, Bára Tembo, Kateřina Dobisíková, Kateřina Lhotková, Anna 
Kudernová, Ondřej Šálek, Šárka Vostřelová, Jan Petrák, Šárka Hauznerová, Nina Hrčková, Jan Petrák 
tlumočení na konferenci: Kateřina Modrá, Kateřina Šromová, Anna Kudernová, Karolína Hanáková 
 
Dobrovolníci zapojení do činnosti Dobrovolnického klubu: 
Jonáš Klimeš, Lenka Kostelecká, Anna Kudernová, Hana Pechová, Karolína Ptáková, Petr Soběslavský, Barbora Zavadilová, Irena Pajerová, 
Markéta Jelínková, Agnes Tolescu, Jakub Zajíc, Nina Hrčková, Silvie Hašlová, Mia Petrová, Anna Vrbatová, Bára Málková, Ondřej Bradáč, Ondřej 
Málek, Michaela Cvachová, Jindřiška Ševicová, Marta Křížová a mnoho dalších 
 
Stážisté: 
Veronika Bednářová, Zuzana Haniková, Nora Hlavatá, Marie Horňáková, Kateřina Mlynářová, Hana Moravčíková , Johana Hošková, Michaela 
Straková, Michaela Petrová, Beáta Jirková, Jitka Barešová 
 
Dobrovolní vedoucí workcampů v ČR: - AKTUALIZOVÁNO (19.5.) 
Alla Bazhenkina, Anna Cabalková, Lucie Coufalová, Anna Fatyga, Sopio Gogsadze, Karolína Hanáková, David Holý, Lucie Horáková, Jana 
Hůlovcová, Lucie Chladová, Kristýna Maia Chlup, Helena Janyšková, Petra Jeníková, Monika Kloboučková, Martina Kotorová, Kristina Králová, 
Anna Kudernová, Martina Kukrálová, Kristýna Langrová, Veronika Lešková, Joanna Machcinska, Bára Málková, Kateřina Marešová, Jakub 
Matolín, Lukáš Michálek, Kateřina Modrá, Jitka Moravcová, Kateřina Moravcová, Iva Nádvorníková, Lucie Obadálková, Barbora Obadálková, 
Martina Osičková, Jan Petrák, Lenka Pompová, Karolína Předotová, Marie Sehnálková, Vojtěch Sigmund, Anička Sigmundová, Jan Smělý, Marie 
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Sokolová, Martina Stejskalová, Alžběta Stodolová, Marie Sušánková, Tomáš Svoboda, Alexandra Šebestová, Kateřina Šimková (2 workcampy), 
Jan Škvrňák, Kateřina Šromová, Ludmila Štelcíková, Vendula Švadlenková, Vendula Švecová, Tomáš Urbánek, Anna Vamberová, Michal 
Veselský, Yana Volkova, Radka Zelená, Jiří Zeman, Victoria Zheltysheva, Michaela Zusková, Monika Zýbalová 
Hlavní vedoucí teenage workcampu: Jana Karasová 
 
Tým ambasadorů a podpůrný tým během putovní tour projektu Fotbal pro rozvoj:  
Dancan Otieno, Anna Štindlová, Martin Křeček, Adna Hindia, Simona Janež, Martina Čurdová, Ansley Hofmann, Leah Muoki, Zuzana Koláčná, 
Dominik Voráč, Tomáš Jelínek, Monika Zábojníková, Jakub Kriško, Daniela Šnejdarová, Jackson Mandela, Osieko, Robert Imanga, Macrina 
Achieng Odhiambo, Stephen Gituki Macharia, Laura Achiend Rapenda 
 
Donoři 
MZV – Česká rozvojová agentura, MŠMT ČR, MV ČR, EU - Erasmus+, Dům zahraničních služeb (DZS), Evropský sociální fond v ČR, Evropské 
hospodářské fondy (EHP) v rámci projektu koordinovaném Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS), Program švýcarsko-české spolupráce 
běžícím v gesci Ministerstva Financí, rodina Orlických, CONCORD. 
Firmy a jednotlivci 
Johnson Controls Inc., CRDR – Bezpečnost práce, A.W.I.S., LMC – jobs.cz, McKinsey 
 
Podporovatelé a partneři projektu Fotbal pro rozvoj 
Česká rozvojová agentura – Martin Náprstek; Tomáš Ujfaluši; David Rozehnal; Fotbalová asociace České republiky – Otakar Mestek; ARPOK – 
Pavel Žwak, kampaň Česko proti Chudobě – Dagmar Trkalová 
 
Organizace zapojené do realizace projektu: 
Charitní středisko Michala Magone, Jahoda, Mathare Youth Sports Association (MYSA), Neposeda, Salesiánské středisko volného času Kobylisy, 
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, Pontopolis, Hartenberg, Koňský dvorec Chmelištná, Ponton, Diakonie Západ, 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 
„strategy“ procesu děkujeme německé organizaci ASA.  
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Za přípravu výběrového řízení GLEN děkujeme těmto lidem: Tomáš Princ, Ondřej Šálek, Štěpán Kyncl, Romana Duchoslavová, Klára Vacková, 
Tereza Ryšavá, Veronika Ambrozyová. 
 
Za spolupráci děkujeme organizacím v zemích globálního Jihu: 
Mathare Youth Sport Association (MYSA), Keňa; Koda Community Education Centre, Gruzie; Nature and Biodiversity Conservation Union 
(NABU), Etiopie; Tounge La Yat Educational Gathering Group (EGG), Myanmar; Organisation Quartiers du Monde, Maroko. 
 
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. 
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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  

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. 
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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 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, z. s. (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 
 
 
 

 
Výroční zpráva 2015 
 
Vydal INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z. s. v červnu 2016 
Redakce: Monika Urbášková 
Jazykové korektury: Monika Urbášková 
Grafická úprava: INEX-SDA, z. s.

 

mailto:skola@kosteleckehorky.cz
http://www.inexsda.cz/bk

	Obecné informace o sdružení
	Organizační struktura INEX-SDA
	Kde nás najdete?

	Vysílání dobrovolníků do zahraničí
	Krátkodobé mezinárodní projekty (workcampy)
	Kampaň Workcamp pro všechny

	Účast mladých lidí se znevýhodněním na workcampech či vzdělávacích projektech lze finančně podpořit libovolným příspěvkem do sbírky: Dobrovolnictví pro všechny - pomáhejte pomáhat na účet: 2400797206/2010
	Střednědobé dobrovolnické projekty
	(MTV – Mid-Term Volunteering)
	Dlouhodobé dobrovolnické projekty
	(LTV – Long-Term Volunteering)
	Evropská dobrovolná služba
	(EVS – European Voluntary Service)

	Mezinárodní dobrovolnictví  v České republice
	Program GLEN – Global Education Network of Young Europeans
	Dobrovolnický Klub (DoK)

	Spolupráce na národní  a mezinárodní úrovni
	Finanční zpráva / The Financial Report
	Lidé v INEX-SDA
	INEX-SDA – A Few Words About The Association
	Kontaktní a identifikační údaje

