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INEX-SDA oslavil 25. narozeniny – prací i společenským setkáním.  
A jaký byl 25. rok s INEXem? 

Rok 2016 byl rokem plným změn a nových výzev. V polovině roku  
si štafetu předalo nové vedení organizace, a to jak na úrovni některých radních,  

tak ředitelky. 

Dobrovolníci a dobrovolnice z celého světa v českých NNO a obcích odpracovali  
více než 23 tisíc hodin na 32 místech České republiky. Na projekty do zahraničí  

vyjelo přes 550 dobrovolníků. Svou cestu za dobrovolnictvím v zahraničí si našlo také 
6 dobrovolníků se znevýhodněním. Rozvojové vzdělávání v realitě globálního Jihu zažilo  

70 dobrovolníků. V rámci projektu GLEN se naši dobrovolníci zapojili do života neziskovek  
v Keni, Gruzii, Etiopii, Maymaru, Vietnamu a Maroku. Poprvé jsme se stali tzv. lead  

organizací výměny zkušeností mezi evropskými a africkými organizacemi. Po jedenácté jsme 
kopali za lepší svět na šesti místech České republiky, rozjeli nízkoprahovou ligu v Praze a stali  

se oficiálními členy mezinárodní sítě Streetfootballworld.

Dobrovolnictví je pro nás zejména unikátní cestou ke vzdělání a osobnímu rozvoji každého  
jednotlivce. Proto klademe velký důraz na přípravu dobrovolníků, ale také na to, abychom dokázali  

nabídnout nástroje, jak dál s dobrovolnickou zkušeností pracovat a rozvíjet ji. Vedle již tradičních  
přípravných a evaluačních školení dobrovolníků jsme zrealizovali tři týdenní mezinárodní školení ušitá  

na míru „nejen“ pracovníkům s mládeží. Díky webové aplikaci IM-PROVE se nám stále častěji daří  
ukazovat význam dobrovolnictví při získávání kompetencí uznávaných na trhu práce. Důkazem toho,  

že dobrovolnická zkušenost podněcuje nové nápady, je i pět aktivních skupinek Dobrovolnického klubu,  
které svébytně obohatily nabídku našich dobrovolnických příležitostí.

Bylo toho hodně jako každý rok a jsme za to rádi. Chtěla bych tímto poděkovat všem bývalým i současným 
zaměstnancům, dobrovolníkům a partnerům, kteří pomáhali a pomáhají šířit myšlenku mezinárodního  

dobrovolnictví a učení se skrze něj.  Pětadvacet let, to už je pěkná doba. Díky Vám!

Přeji  všem příjemné čtení,
Martina Ekrtová, ředitelka INEX-SDA, z.s.

SLOVO NA ÚVOD



3

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 

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. 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.

OBECNÉ INFORMACE  
O SPOLKU
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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 - Global Education Network of Young  
Europeans, 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 globálního rozvojového vzdělávání při Českém 
fóru pro rozvojovou spolupráci (PS GRV FoRS). 

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.

Dobrovolnický klub
Vytváříme prostor pro sdružování dobrovolníků a aktivních mladých lidí a nabízíme  

tak příležitost pro setkávání, sdílení a podporu dobrovolníků v realizaci jejich vlastních  
iniciativ a projektů.

POBOČKY 

Kromě pražské kanceláře spadají pod INEX-SDA tři pobočky se sdílenou právní subjektivitou  
a samostatným hospodařením. Pobočka v Tvarožné Lhotě je zaměřena na podporu rozvoje venkova,  

na práci s mládeží, ekologickou výchovu a snaží se o oživení místního dění. Brněnská  pobočka se zaměřuje 
na projekty primární a sekundární prevence sociálně patologických jevů, realizuje preventivní, sociálně-

aktivizační a volnočasové projekty pro děti a mládež. Pobočka v Kosteleckých Horkách se ruší.



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 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 2-3týdenních projektů se 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 2016 se krátkodobých dobrovolnických projektů v zahraničí zúčastnilo 537 dobrovolníků, z nichž většinu 
tvořily ženy (71 %). Nejvíce tyto projekty vyhledávají mladí lidé mezi 18 a 30 lety. 

Dobrovolníci se zúčastnili projektů v 52 zemích světa, nejvíce v Německu, Španělsku, Itálii a dalších evropských zemích. 
Celkem 74 dobrovolníků se zúčastnilo workcampu mimo Evropu, z toho 53 v rámci Cyklu globálního dobrovolnictví 

zaměřeného na dobrovolnictví v zemích globálního Jihu. 
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VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ 
DO ZAHRANIČÍ 



VĚK ŽENY MUŽI CELKOVÝ POČET

15–17 25 18 43

18-30 325 128 453

31-63 30 11 41

Celkový počet 380 157 537

POŘADÍ ZEMĚ POČET  
DOBROVOLNÍKŮ V %

1 Německo 95 18%

2 Španělsko 62 12%

3 Itálie 56 10%

4 Francie 51 9%

5 Finsko 26 5%

6 Velká Británie 19 4%

7 Česká republika 18 3%

8 Belgie 16 3%

9 Estonsko 14 3%

10 Japonsko 12 2%

Celkový počet 369 69%

POŘADÍ ZEMĚ POČET 
DOBROVOLNÍKŮ V %

11 Dánsko, Portugalsko, Srbsko 30 6%

12 Chorvatsko, Švýcarsko, Nepál, Tanzánie 32 6%

13 Rakousko, Polsko, Rusko 21 4%

14 Irsko, Kazachstán, Indie 15 3%

15 Slovensko, Ukrajina, USA, Myanmar 12 2%

16 Kanada, Řecko, Maďarsko, Island, Lotyšsko,  
Litva, Nizozemí, Indonésie, Mexiko, Mongolsko 30 6%

17 Albánie, Korea, Slovinsko, Čína, Keňa,  
Mauricius, Taiwan, Thajsko, Vietnam 18 3%

18 Bělorusko, Kosovo, Norsko, Turecko, 
Kyrgyzstán, Srí Lanka 6 1%

Celkový počet 164 31%

VĚKOVÉ KATEGORIE ÚČASTNÍKŮ:

10 ZEMÍ S NEJČASTĚJŠÍ ÚČASTÍ DOBROVOLNÍKŮ: OSTATNÍ ZEMĚ:



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 2016 organizace vyslala celkem 14 dobrovolníků do Ekvádoru,  
Indie, Japonska, Jižní Korey, Keni, Mexika, Nepálu a Vietnamu.  Náplň činnosti 

dobrovolníků byla velice rozmanitá, často se jednalo o výuku angličtiny nebo  
organizaci volnočasových a interkulturních aktivit pro děti a mládež. Připravovali 

také letní tábory či rodinné programy a působili v domově důchodců. Některé  
projekty pak byly zaměřeny na zemědělskou práci nebo práci se zvířaty, případně péči  

o ně. Naši dobrovolníci se však zapojili i do kreativních a kulturních aktivit, včetně  
přípravy festivalu, fotografování nebo grafické práce.

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 
2016 organizace vyslala dvě dobrovolnice na dlouhodobé projekty trvající 12 měsíců, a to do Spojeného 

království a do USA.

Program „Vysílání dobrovolníků na projekty v zahraničí“ je akreditován dle zákona č. 198/2002 Sb.,  
o dobrovolnické službě a v roce 2016 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. Evropská dobrovolná služba je vzdělávací program, který umožňuje 
mladým lidem ve věku 17 až 30 let se účastnit dobrovolnických projektů  

ve členských zemích Evropské unie a v partnerských státech. Projekty trvají  
od 2 do 12 měsíců a jejich náplň je různorodá. Prostřednictvím INEX-SDA 

vyjíždějí mladí lidé zejména na projekty, které jsou spojené s prací s dětmi  
a mládeží, se sociální péčí, ekologií nebo kulturou. Díky programu Erasmus+, 

pod který EVS spadá, mají dobrovolníci plně hrazeno ubytování, dostávají kapesné, 
příspěvek na stravu i příspěvek na dopravu tam a zpět. Součástí každého projektu jsou 

také podpůrná školení a jazykový kurz. 

V roce 2016 bylo prostřednictvím INEX-SDA vysláno do zahraničí celkem 15 dobrovolníků 
Evropské dobrovolnické služby, kteří působili v těchto zemích: Dánsko, Francie, Itálie,  

Makedonie, Polsko, Rakousko, Spojené království, Srbsko, Španělsko a Švédsko.

V únoru 2016 zároveň přijely do pražské kanceláře INEX-SDA dvě dobrovolnice, aby v rámci 
roční Evropské dobrovolné služby poznaly činnost naší organizace a zapojily se do jejího dění.  

Adela Pérez Martínez ze Španělska se aktivně zapojila do projektu přijímání zahraničních  
dobrovolníků na workcampy v České republice. Pomáhala s jejich přípravou a během sezóny  

se také projektů zúčastnila jako vedoucí. Urška Opeka ze Slovinska pomáhala s realizací projektu  
Fotbal pro rozvoj a během měsíční kampaně navštívila s česko-keňským týmem dobrovolníků různá  

místa České republiky.

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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V roce 2016 jsme spolu s 32 místními partnery zrealizovali 36 workcampů, 
kterých se zúčastnilo 392 českých a zahraničních dobrovolníků, z nichž  

69 se zapojilo jako vedoucí. Konaly se též 2 workcampy pro celkem 22 účastníků  
ve věku 15 až 17 let v Kyšicích a v Liberci. Podpořili jsme účast 3 dobrovolníků 

s omezenými příležitostmi na našich workcampech – 2 českých dobrovolnic  
po dětské mozkové obrně a 1 dobrovolníka z dětského domova z Francie. Celkem  

11 workcampů se konalo v roce 2016 poprvé.

Díky workcampům bylo odpracováno cca 23 520 hodin dobrovolnické práce na veřejně 
prospěšných/neziskových projektech v oblasti rozvoje venkova, ekologie, sociálních 

služeb a obnovy památek. Součástí workcampů byla celá řada menších či větších lokálních  
komunitních akcí se zapojením místní veřejnosti.

Pilotovali jsme inovovaný vzdělávací cyklus pro vedoucí workcampů. Celý cyklus nebo jeho 
části absolvovalo celkem 46 nových vedoucích. V rámci 2 běhů cyklu školení pro organizátory 

workcampů „Zrealizuj workcamp ve svém městě“ jsme vyškolili celkem 23 dobrovolníků INEX-SDA  
i zástupců NNO z různých míst ČR. Vydali jsme také novou příručku pro organizátory workcampů,  

která je ke stažení na našich stránkách. 

Dne 16. listopadu jsme ve spolupráci se slovinskou organizací Zavod Voluntariat uspořádali dvě 
akce v jednom dni – Síťovací setkání organizátorů workcampů v ČR a Mezinárodní kulatý stůl Učení  

dobrovolnictvím: celkem 54 zástupců NNO, obcí, dobrovolníků i odborné veřejnosti tak získalo povědomí  
o příkladech dobré praxe a zkušenostech dobrovolníků, o kompetencích získaných dobrovolnictvím a jejich 

uznávání.

Program „Dobrovolníci pro obce a organizace“ je akreditován dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, 
a v roce 2016 byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky. Projekt Synergický efekt dobrovolnictví (1. 4. 2015 - 31. 3. 2016) – 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.

MEZINÁRODNÍ 
DOBROVOLNICTVÍ V ČESKU

http://www.inexsda.cz/cs/clanek/zorganizuj-workcamp


CAMPHILL ČESKÉ KOPISTY
CENTRUM PRO VŠECHNY, O.S.
CENTRUM TÁBOR, Z.S.
CSOP PRAHA 15
ČESKÝ NADAČNÍ FOND PRO VYDRU
ČLOVĚK V TÍSNI, O.P.S.
ČMELÁK - SPOLEČNOST PŘÁTEL PŘÍRODY
EUROSOLAR.CZ
HARTENBERG, Z.S.
HNUTÍ BRONTOSAURUS JESENÍKY
CHODSKO ŽIJE!, SPOLEK PRO KULTURU A ROZVOJ
INEX-SDA BÍLÉ KARPATY
INSTITUT POHOSTINNÉHO PŘÁTELSTVÍ, Z.S.
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ BESKYDY
MĚSTO HARRACHOV
MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

České Kopisty
Jizbice u Nymburka
Nová Ves n. Popelkou
Praha 15
Třeboň
Ústí nad Labem
Liberec a okolí
Stará Knížecí Huť, Lesná
Hřebeny
MUNA Jeseníky, osada Zastávka
Domažlice, zámek Horšovský Týn, obec Pivoň
Tvarožná Lhota
Skalka u Doks
Chata Prašivá, Vyšní Lhoty
Harrachov
Mnichovo Hradiště

MĚSTO ODOLENA VODA
MĚSTO OSEK
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HOLEŠOV
MĚSTYS CHUDENICE
OBEC DÝŠINA
OBEC KYŠICE
OBECNÍ ÚŘAD CHOTYNĚ
PĚSTUJ PROSTOR, Z.S.
PROPOLIS, O.S.
RODIČE A DĚTI KADANĚ, Z.S
SDRUŽENÍ PRÁH
STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY SEVER
SVAZEK OBCÍ SLAVKOVSKÝ LES
TVRZ VESELÍ, Z.S.
ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS MAŘATICE
ZO ČSV FRÝDEK-MÍSTEK

Odolena Voda
Hrad Rýzmburk, Osek
Holešov
Chudenice
Dýšina
Kyšice
Hrad Grabštejn
Plzeň
Chříč
Kadaň/Lubenec
Brno-Tuřany
Horní Maršov
Otročín a okolí
Zřícenina tvrze, Veselí nad Úhlavou
Žítková
Chlebovice

PŘEHLED LOKALIT WORKCAMPŮ

http://www.camphill.cz/
http://centrumprovsechny.cz/
http://www.csop-praha15.cz/
http://vydry.org/
https://www.clovekvtisni.cz/cs
http://www.cmelak.cz/
http://eurosolar.cz/
http://www.hartenberg.cz/hartenberg-z-s
http://www.jeseniky-brontosaurus.cz/
https://www.inexsda.cz/cs/clanek/100
https://cs-cz.facebook.com/zijemese/
http://www.kct-msk.com/
http://mesto.harrachov.cz/
http://www.mnhradiste.cz/
http://www.odolenavoda.cz/
http://www.osek.cz/
https://www.holesov.info/
http://www.chudenice.info/umchudenice/default.asp
http://www.obecdysina.cz/
http://www.kysice.eu/
http://www.chotyne.cz/index.aspx?rub=10
http://pestujprostor.plzne.cz/
http://propolis-os.cz/
http://www.radka.kadan.cz/
http://www.prah-brno.cz/
http://sever.ekologickavychova.cz/
http://www.krajzivychvod.cz/
http://www.tvrzveseli.cz/
http://www.brontosaurus.uh.cz/
http://www.vcelaricifm.cz/
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Podporujeme účast lidí s fyzickým nebo sociálním znevýhodněním  
na mezinárodních dobrovolnických projektech. Prostřednictvím programu  

„Dobrovolnictví pro všechny“ informujeme veřejnost, organizace, instituce  
a samotné zájemce o tom, že tyto projekty v ČR a v zahraničí jsou inkluzivní  

a bezbariérové. 

V roce 2016 se nám podařilo vyslat 6 dobrovolníků se znevýhodněním na mezinárodní 
projekty do zahraničí a na workcampech v ČR jsme hostovali 2 zahraniční dobrovol-

níky z této cílové skupiny. V kontaktu a různé fázi přípravy jsme přitom byli s celkem 18 
zájemci. Jedna dobrovolnice na vozíčku se účastnila projektu v doprovodu asistentky, 

jedna s podporou tlumočníka do znakového jazyka. Všichni tito dobrovolníci 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. 

V roce 2016 jsme uspořádali dvě pracovní setkání s celkem 19 organizacemi a institucemi, které  
se svojí činností zaměřují primárně na práci s mládeží s omezenými příležitostmi. Cílem setkání  

v Praze a Brně bylo seznámit účastníky s inkluzivním dobrovolnictvím a představit možnosti  
spolupráce v českém a mezinárodním kontextu.

V únoru jsme uspořádali veřejné setkání nazvané „Večer hrou“, během kterého dobrovolníci  
z cílové skupiny programu prezentovali své dobrovolnické zkušenosti a partnerské organizace svoji činnost  

a dobrovolnické příležitosti. Návštěvníci se během večera mohli seznámit s kompenzačními pomůckami  
pro nevidomé, prstovou abecedou a českým znakovým systémem i se sportovními koly a lyžemi pro vozíčkáře.

Kampaň v loňském roce podpořili: Nadační fond rodiny Orlických, Erasmus +, individuální dárci z řad dobrovolníků 
a příznivců INEX-SDA. 

DOBROVOLNICTVÍ  
PRO VŠECHNY
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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, projekt Fotbal pro rozvoj  
a Cyklus globálního dobrovolnictví.

PROGRAM GLEN 
(GLOBAL EDUCATION NETWORK OF YOUNG EUROPEANS)

Program globálního rozvojového vzdělávání GLEN rozvíjí kritické myšlení a přispívá  
k posilování povědomí evropské veřejnosti o globálních souvislostech (zejmená kritická  

reflexe vztahů mezi globálním Severem a Jihem, dekonstrukce univerzálního vnímání rozvoje, 
udržitelnost,  ...). 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 2016 GLEN celkově  

vyškolil 100 mladých lidí z EU, přičemž za ČR se do cyklu zapojilo 7 účastníků, kteří pracovali  
3 měsíce se svými kolegy z dalších evropských zemí v neziskových organizacích v Keni, Gruzii, Etiopii,  

Myanmaru, Vietnamu a Maroku. 

V roce 2016 byla účastníky projektu vytvořena jedna evropská kampaň s tématem globálního rozvojového  
vzdělávání (téma hranic na úrovni států i na úrovni osobní). Na úrovni ČR bylo zrealizováno 19 přednášek,  

debat a workshopů, napsány a otištěny byly 2 články, zprovozněny byly 2 nové blogy. Účastníci vystoupili celkem  
ve 2 rozhlasových pořadech. Účastníci byli aktivní na sociálních sítích, a to zejména na vlastních facebookových  

profilech.

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ
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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 2016 
byla účastníky GLENu zrealizována 4 školení, na kterých bylo v rámci 

předodjezdové přípravy proškoleno 71 dobrovolníků. 

Na podzim roku 2015 byl završen roční participativní proces tvorby 
nové strategie. 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. 

V roce 2016 byl rozpracován zejména strategický cíl zaměřující se na rozvoj  
férových globálních partnerství založených na rovnosti všech aktérů. K hlubší  

práci na tématu globální spolupráce přispěla platforma GELP (Global Education  
Learning Platform), která propojila 4 partnerské organizace z Evropy (Česká  

republika, Irsko, Slovinsko, Francie) a 2 partnerské organizace z Afriky (Benin, Jihoafrická  
Republika). Cílem platformy, jejíž vznik byl podpořen finančními prostředky programu  

Erasmus+ (KA2), je výměna dobré praxe, metodologií a konceptů na poli GRV, stejně  
jako společná kritická reflexe partnerství mezi africkými a evropskými organizacemi.

V roce 2016 byly v rámci této platformy realizovány 2 studijní cesty (Benin, Česká  
republika), kterých se zúčastnilo 18 a 18 facilitátorů a metodiků GRV ze zemí GELP, 2 multiplikační  

setkání (Benin, Česká republika), vždy pro 40 zástupců místních organizací zabývajících se GRV. 
V každé ze zúčastněných zemí navíc proběhly 2 diseminační aktivity, v rámci kterých se témata  

diskutovaná na studijních cestách a multiplikačních setkáních GELP dostala mezi širší okruh  
mladých lidí se zájmem o globální témata. Platforma bude na své aktivity z roku 2016 navazovat  

i v roce 2017.

Program finančně podpořili: Česká rozvojová agentura, Engagement Global gGmbH, Česko-německý fond bu-
doucnosti, Erasmus+
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FOTBAL PRO ROZVOJ

Fotbal pro rozvoj je vzdělávací projekt, který využívá pozitivní aspekty 
fotbalu, jako je fair play a týmová spolupráce, a přenáší je z fotbalového  

hřiště do kontextu každodenního života. Prostřednictvím fotbalových  
aktivit tak rozvíjí u mladých lidí hodnoty respektu, zodpovědnosti  

a schopnosti spolupráce. V České republice vytváří platformu, kdy společně  
s mládežnickými partnerskými organizacemi z celé republiky organizuje  

fotbalové ligy, turnaje, workshopy a kulturní akce, na nichž se potkávají lidé, 
kteří by se za normálních okolností nesetkali. 

Roku 2016 jsme se stali oficiálními členy mezinárodní sítě Streetfootballworld, která 
sdružuje iniciativy využívající fotbal pro vzdělávací a rozvojové účely z celého světa. 

Vrcholem aktivit roku 2016 byla již tradiční měsíční tour týmu ambasadorů složeného  
z českých dobrovolníků a dobrovolníků keňské organizace Mathare Youth Sports Associa-

tion (MYSA).  Ve vybraných regionech probíhaly workshopy pro děti a mládež, turnaje fé-
rového fotbalu a umělecká či hudební představení pro širokou veřejnost. Do této tour se zapojili 

hráči a dobrovolníci z 20 organizací a celkem 6 regionů. Keňská stážistka z organizace MYSA 
se navíc aktivně podílela na přípravné fázi kampaně a procestovala regiony i v rámci jarní tour. 

Díky zapojení keňské organizace je možné v projektu poukazovat také na tematiku globálního učení. 

Kromě toho se v roce 2016 v rámci programu Prevence kriminality uskutečnil první zkušební 
ročník Nízkoprahové ligy férového fotbalu. Tento nový formát je zásadním krokem k větší kontinuitě  

a naplnění ambicí projektu - realizaci celoročních aktivit. Byl také dokončen projekt „Fotbal mostem 
inkluze“, jehož hlavním výstupem byl vznik metodické příručky „Fotbal jako nástroj neformálního 

vzdělávání“. Ta má sloužit pracovníkům mládežnických organizací majících zájem o zařazení fotbalově-
rozvojových aktivit do své každodenní praxe. Dále Byla odstartována spolupráce s polskou organizací 

Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych (MSIS) a jejím projektem Futbol Zmiena. Vznikl  
tak projekt „Football can make a change“, jehož cílem je vytvořit vzdělávací plán, jenž by pomohl pracovníkům 

s mládeží, učitelům i dobrovolníkům zahrnout fotbal jako smysluplnou aktivitu a prostředek pro sociální rozvoj. 
 

Tour týmu ambasadorů byla finančně podpořena z prostředků České rozvojové agentury, Ministerstva zahraničních 
věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a ze soukromých zdrojů. Nízkoprahová liga férového 

fotbalu se uskutečnila za podpory Magistrátu hl. m. Prahy. Projekt Fotbal mostem inkluze byl uskutečněn v rámci 2letého 
Programu švýcarsko-české spolupráce. Projekt Football can make a change vznikl za podpory Erasmus+.

https://www.inexsda.cz/system/attachments/files/000/000/761/original/fotbal_nastroj_neformalniho_vzdelavani_FINAL_CZ.pdf?1475239433
https://www.inexsda.cz/system/attachments/files/000/000/761/original/fotbal_nastroj_neformalniho_vzdelavani_FINAL_CZ.pdf?1475239433
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Dobrovolnický klub je už šest 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. 

V roce 2016 fungoval Dobrovolnický klub 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, který trval do konce roku 2016, měl několik hlavních aktivit:

• sdílení zkušeností a zavádění systému Dobrovolnického klubu v partnerské organizaci Zavod  
Voluntariat

• kontinuální podpora současných i nově vzniklých projektových skupin DoKu v ČR i ve Slovinsku
• mezinárodní školení pro dobrovolníky DoKu, mentory a školitele

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

• tvorba Manuálu dlouhodobého dobrovolnictví

V rámci projektu „ZDoKonal se“ proběhly v roce 2016 dvě školení (školení mentorů v květnu v Mariboru  
a školení školitelů v listopadu v Ivančicích) a tři multiplikační aktivity (INEXhub, multiplikační víkendovka 3v1  

a v listopadu jsme v Praze uspořádali Mezinárodní kulatý stůl na téma „Učení dobrovolnictvím“, z něhož shrnutí  
najdete na webu. V rámci Dobrovolnického klubu nadále pořádáme tematické vzdělávací semináře na základě  

aktuálních potřeb projektových skupin a různá setkání a tematické diskuse.
 

Program finančně podpořili: Evropská komise prostřednictvím programu Erasmus +

DOBROVOLNICKÝ KLUB 
(DoK)

http://improve.inexsda.cz/
https://www.inexsda.cz/system/attachments/files/000/000/794/original/Kulat%C3%BD_st%C5%AFl_U%C4%8Den%C3%AD_dobrovolnictv%C3%ADm_-_shrnut%C3%AD.pdf?1481647970
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REALIZACE PROJEKTŮ V RÁMCI DOBROVOLNICKÉHO KLUBU

V roce 2016 Dobrovolnický klub nadále spolupracoval se skupinkou 
Na Den, která již vytvořila vlastní neziskovou organizaci. Dále jsme  

podporovali následující skupinky:

Skupinka SUStainability MAKers (SUSMAK) 
SUSMAK je jedinou cizojazyčnou skupinkou DoKu. Hlavním jejím záměrem 

 je zlepšit povědomí o odpovědnosti firem a jednotlivců v Česku a inspirovat  
druhé k pravému chápání významu CSR (společenské odpovědnosti). V roce 

2016 skupinka uspořádala výstavu na téma udržitelnosti: velkoformátové plakáty  
s autorskou grafikou byly vystaveny v průběhu srpna na Náplavce. Proběhla také  

diskuse se zájemci o téma udržitelnosti v rámci České republiky.

Dobrovolnická akademie
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 2016 bylo uspořádáno  

8 workshopů otevřených veřejnosti a cyklus tří školení pro vedoucí. Celkově se zúčastnilo  
114 dobrovolníků a dalších zájemců.

Bezejmenná generace
Projekt sdružuje skupinu mladých lidí, kteří se snaží poukázat na význam poezie v dnešní společnosti 

a podporovat mladé lidi v autorské tvorbě. Skupina v roce 2016 vydala sborník básní, realizovala cyklus 
tvůrčích dílen, vystoupila na různých kulturních akcích a reaguje na současné politicko-kulturní dění.

Hraniční přechod
Projekt, 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. V roce 2016 se skupinka formovala, vytvořila PR kampaň a připravovala se na první debatu, která  

z kapacitních důvodů zatím neproběhla. 

Debaty v Kampusu
Projetk ve spolupráci s Národní pracovní skupinou pro strukturovaný dialog. V roce 2016 proběhly dvě večerní debaty 

pro aktivní mladé lidi na téma „Quo vadis - Kam kráčíš“ (květen) a „Nálepkování a stereotypy – Jak na ně“ (červen).
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Nedílnou součástí všech programů INEX-SDA jsou vzdělávací akce a školení, 
které probíhají formou seminářů, školení nebo přípravných a ponávratových 

setkání. V rámci programu vysílání dobrovolníků do zahraničí pořádáme 
informační setkání pro nováčky a přípravné víkendy pro dobrovolníky vyjíždějící 

do zemí globálního Jihu. V rámci programu přijímání dobrovolníků pořádáme  
intenzivní třídenní školení vedoucích workcampů v ČR. Součástí vzdělávacího cyklu 

našich dobrovolníků je dále víkendové setkání po návratu z projektů. Pro začínající  
organizátory workcampů z řad zástupců NNO, obcí i aktivních dobrovolníků pořádáme 

cyklus „Zrealizuj workcamp ve svém městě“.

V rámci globálního rozvojového vzdělávání hostíme a spolupořádáme cyklus vzdělávacích 
seminářů programu GLEN, 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 2016 jsme také uspořádali mezinárodní školení v rámci projektu Youthworker 2.0, kterého  
se účastnilo 24 dobrovolníků (většinou vedoucích mezinárodních dobrovolnických projektů  

a začínajících školitelů) a 5 členů přípravného týmu z České republiky, Skotska, Maďarska,  
Slovenska, Itálie a Srbska. Hlavním tématem školení byla práce se skupinou, zejména s důrazem na to,  

jak řešit složité situace ve skupině. Veškerá teorie a diskuze je shrnuta v publikaci ze školení (v angličtině).  
Další dvě školení v rámci tohoto projektu jsou nachystány v roce 2017.

Od roku 2016 jsme součástí tříletého mezinárodního projektu „Volunteering for the Future“, jenž se zaměřuje  
na podporu aktivní občanské role dobrovolníků, kteří se po návratu ze zemí globálního Jihu chtějí dále 

společensky angažovat. V prvním roce projektu se INEX-SDA podílel na vzniku celoevropského průzkumu na téma  
aktivního občanství u lidí s dobrovolnickou zkušeností ze zahraničí. Výsledkem je 12 doporučení, jak dobrovolníky  

po návratu aktivizovat. Na podzim byl v ČR realizován mezinárodní kurz pro dobrovolníky se zkušeností v globálním  
Jihu, na jehož základě vznikl manuál, který umožňuje vysílajícím organizacím vytvořit obdobný ponávratový kurz.

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAMY 

hthttps://www.inexsda.cz/cs/projekt/Youthworker_2-0
https://inexsda.cz/cs/clanek/comhlamh-projekt
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V rámci šíření výstupů projektu „ZDoKonal se“ bylo uspořádáno 
školení školitelů, jež je určeno začínajícím školitelům a lídrům. 

V programu jsme se zaměřovali na to, jak připravovat a realizovat 
vzdělávací aktivity. 

V ROCE 2016 JSME USPOŘÁDALI VZDĚLÁVACÍ AKCE:

• 2 víkendová školení vedoucích mezinárodních dobrovolnických projektů v ČR 
(38 vedoucích)

• jednodenní školení vedoucích mezinárodních dobrovolnických projektů v ČR  
(11 vedoucích)

• 2 přípravné dvoudenní semináře pro dobrovolníky vysílané do zemí globálního Jihu 
(37 dobrovolníků)

• 1 přípravný jednodenní seminář pro dobrovolníky vysílané do zemí globálního Jihu 
(9 dobrovolníků)

• 7 individuálních přípravných seminářů pro dobrovolníky vyjíždějící do zemí globálního Jihu 
(individuální přípravou celkem prošlo 25 dobrovolníků)

• seminář zdravovědy pro vedoucí mezinárodních dobrovolnických projektů v ČR (29 účastníků)
• evaluační setkání s místními partnery dobrovolnických projektů v ČR – účastnilo se 16 organizátorů 

workcampů a Mezinárodní kulatý stůl „Učení dobrovolnictvím“, na který dorazilo 54 účastníků 
– zástupců neziskových organizací, obcí, firem i dobrovolníků z Česka i Slovinska (včetně zástupců 

MŠMT a Národního centra Europass)
• 6denní mezinárodní kurz pro dobrovolníky se zkušeností z projektů v globálním Jihu „What Next“ v rámci 

projektu „Volunteering for the Future“ (35 účastníků ze 4 evropských zemí)
• ponávratové setkání 3v1 pro vedoucí mezinárodních dobrovolnických projektů v ČR a účastníky mezinárod-

ních dobrovolnických projektů v zahraničí (49 účastníků)
• týdenní mezinárodní školení Youthworker 2.0 na práci se složitými situacemi ve skupinách účastníků pro vedoucí 

mezinárodních dobrovolnických projektů a začínající školitele (24 účastníků z 6 evropských zemí)
• 5denní mezinárodní školení školitelů v rámci projektu „ZDoKonal se“ – proběhlo v listopadu 2016 v Ivančicích  

(35 účastníků ze dvou evropských zemí)
• 2 dvoudenní a 2 jednodenní školení pro začínající organizátory mezinárodních dobrovolnických projektů v ČR s názvem 

„Zrealizuj workcamp ve svém městě“ (23 účastníků)
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Spolupráce s dalšími organizacemi na lokální, národní a mezinárodní úrovni 
je základem pro koordinaci jednotlivých projektů i fungování sdružení jako 

celku. INEX-SDA je proto členem a partnerem řady organizací. 

Členství v celorepublikových organizacích a sítích:
• 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

•  Bussiness Leaders Forum ČR, www.csr-online.cz 

Členství /partnerství v mezinárodních sítích:
•  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 
•  Streetfootballworld, www.streetfootballworld.org 

 
Spolupráce mimo jiné s organizacemi: 

•  Institut pro památky a kulturu, o.p.s., www.instituteu.cz 
•  Hestia, www.hest.cz 

•  Národní síť zdravých měst (NSZM), www.nszm.cz 
•  Česká středoškolská unie, www.stredoskolskaunie.cz  

Hlavní zahraniční partneři:
• ASA Programm der InWEnt gGmbH (Německo), www.asa-programm.de + dalších 10 evropských organizací  

zapojených do programu GLEN 
•  Mathare Youth Sport Association (MYSA/Keňa), www.mysakenya.org 

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

SPOLUPRÁCE NA NÁRODNÍ 
A MEZINÁRODNÍ ÚROVNI  
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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 2016 se ziskem 156 tis. Kč. Dle usnesení Generálního 

shromáždění 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 2016 resulted in profit of 156 thousand CZK. According to the resolution of the 

General Assembly the profit was transferred to the sustainability fund of the organization.

FINANČNÍ ZPRÁVA /  
THE FINANCIAL REPORT  



Výnosy / Income 10 158 121   
Náklady / Expenditure 10 001 881   
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK) / BOTTOM LINE (PROFIT) 156 240   

ZDROJE VÝNOSŮ DLE ZDROJŮ / INCOME BY SOURCE v Kč / in CZK %

ÚČASTNICKÉ (A REGISTRAČNÍ) POPLATKY / PARTICIPANTS FEES 1 440 432   14,18%

PROVOZNÍ DOTACE / GOVERNMENT AND EU FUNDING 6 952 436   68,44%
ČRA - Fotbal pro rozvoj 1 123 731   11,06%
ČRA - GLEN 1 122 270   11,05%
MV - Vysílání dobrovolníků na projekty do zahraničí 346 000   3,41%
MV - Dobrovolníci pro obce a organizace 249 000   2,45%
MŠMT - Inspirace zážitkem 500 000   4,92%
Erasmus + Zdokonal se! 1 207 817   11,89%
Erasmus + EVS 563 768   5,55%
Erasmus + GELP 320 893   3,16%
Erasmus + Youthworker 359 105   3,54%
Erasmus + (partneři v projektech) 490 032   4,82%
FNNO - Synergický efekt dobrovolnictví 212 857   2,10%
FNNO - KBS Dobrovolnická práce s ohroženými skupinami 68 322   0,67%
Fond partnerství - Fotbal mostem inkluze ohrožené mládeže 268 641   2,64%
Magistrát hl.m.Prahy - Nízkoprahová liga férového fotbalu 120 000   1,18%

DARY A PŘÍSPĚVKY /GIFTS AND CONTRIBUTIONS 164 456   1,62%
Členské příspěvky 13 500   0,13%
Dary právnických osob 59 736   0,59%
Dary soukromých osob 91 220   0,90%

TRŽBY / REVENUES 1 339 356   13,19%
Přefakturace nákladů na dobrovolníky (školení GLEN, partneři WC incoming, JCI a další) 505 913   4,98%
Podpora JCI 624 797   6,15%
Výnosy z EVS (activity costs) 208 646   2,05%

OSTATNÍ VÝNOSY / OTHER INCOME 261 441   2,57%

CELKEM 10 158 121   100%

ROZPOČET



1 440 432 Kč

6 952 436 Kč

164 456 Kč

1 339 356 Kč

261 441 Kč

• Účastnické (a registrační) poplatky / Participants fees

• Provozní dotace / Government and EU funding

• Dary a příspěvky /Gifts and contributions

• Tržby / Revenues

• Ostatní výnosy / Other income



ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ DLE DRUHU / EXPENDITURE BY SOURCE v Kč / in CZK %

Mzdy (HPP, DPP) a povinné odvody zaměstnanců / Employee wages 3 808 095   38,07%

Cestovné a vzdělávací náklady zaměstnanců / Employees - travel costs + benefits 260 089   2,60%

Pořízení materiálu a drobného hmotného majetku / Materials, goods 182 692   1,83%

Provozní náklady (nájem, energie, opravy) / Utilities and office expenses 662 340   6,62%

Náklady na realizaci akcí - potraviny, ubytování, doprava, úč. poplatky / Costs of trainings and events 2 732 330   27,32%

Náklady na dobrovolníky (víza, očkování, pojištění…) / Volunteer expenses 1 692 410   16,92%

Poskytnuté příspěvky organizacím pro dobrovolníky/Contributions for volunteers provided to organizations 663 925   6,64%

CELKEM 10 001 881   100%

• 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

3 808 095 Kč

260 089 Kč

182 692 Kč
662 340 Kč

2 732 329 Kč

1 692 410 Kč

663 925 Kč



IČOpříslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

18629008

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.
Varšavská 249/30
Praha 2
120 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2016

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 3 7522 3 752A. I.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3A. II.

Osobní náklady 3 8294 3 829A. III.

Daně a poplatky 25 2A. IV. 

Ostatní náklady 1386 138A. V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek

7A. VI.

Poskytnuté příspěvky 2 2818 2 281A. VII.

Daň z příjmů 9A. VIII.

Náklady celkem 10 00210 00210Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 6 95912 6 959B. I.

Přijaté příspěvky 16513 165B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 2 16714 2 167B. III.

Ostatní výnosy 86715 867B. IV.

Tržby z prodeje majetku 16B. V.

Výnosy celkem 10 15810 15817Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 156156C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění 156156D. 19ř. 18 - ř. 9

podpora dobrovolnictví
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 09.06.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

VÝKAZY ZISKU A ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM  
ROZSAHU K 31. 12. 2016

1 x příslušnému fin. orgánu

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.
Varšavská 249/30
Praha 2
120 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2016

Účetní jednotka doručí:

18629008

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkemA. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 7 1255 484
7Zásoby celkemB. I.
8Pohledávky celkem 569 1 035B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 4 885 6 019B. III.
10Jiná aktiva celkem 30 71B. IV.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 7 1255 484

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 2 749607

13Jmění celkem 835 2 593A. I.
14Výsledek hospodaření celkem -228 156A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 4 3764 877
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkemB. II.
18Krátkodobé závazky celkem 901 485B. III.
19Jiná pasiva celkem 3 976 3 891B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 7 1255 484

podpora dobrovolnictví
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 09.06.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM  
ROZSAHU K 31. 12. 2015
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Rada sdružení:
Radka Peterová – předsedkyně, Robin Ujfaluši – místopředseda (do 6/2016), 

Petr Soběslavský – místopředseda (od 6/2016), Romana Duchoslavová  
(do 6/2016), Marek Škorvaga, Alena Hábltová (od 6/2016), Jonáš Klimeš  

(od 6/2016)

Kontrolní výbor: 
Martina Ekrtová (do 6/2016), Lucie Bilderová (do 6/2016), Tomáš Sedlmajer, Lucie 

Redlová (od 6/2016), Romana Duchoslavová (od 6/2016) 

Členové: 
Kristýna Andrlová, Lucie Bilderová, Ondřej Bradáč, Michaela Čermáková, Romana  

Duchoslavová, Pavel Duna, David Dušánek, Martina Ekrtová, Veronika Endrštová, Alena 
Hábltová, Viola Hoznauerová, Vít Hrdoušek, Veronika Chmelíková, Jan Jaroš, Lucie Juříková, 

Jonáš Klimeš, Jan Kolaja, Jana Koňasová, Luboš Kunart, Petr Kulíšek, Eliška Kyršová, Tomáš 
Lindner, Petra Nováčková, Radka Peterová, Irena Pajerová, Jan Petrák, Zuzana Pokorná,  

Lucie Ptáčníková, Lucie Redlová, Tomáš Sedlmajer, Petr Soběslavský, Simona Šafaříková, Marek 
Škorvaga, Bára Tembo, Robin Ujfaluši, Lukáš Válek, Michal Veselský, Adéla Zichová, Dušan 

Zmožek, Nikola Zdraveski, Petra Zíková-Němečková  

Tým pražské kanceláře INEX–SDA
Ředitelka: 

Dagmar Fousková (do 05/2016), Martina Ekrtová (od 06/2016) 
Ekonomka: 

Lucie Janoušková 
Public Relations: 

Monika Urbášková (do 10/2016), Marek Šurkala (od 11/2016) 
Účetnictví: 

Alena Válková 
Vysílání dobrovolníků do zahraničí:  

Jana Koňasová - hlavní koordinátorka, Eva Macková - koordinátorka, Martina Renková - koordinátorka

LIDÉ V INEX-SDA



26

Koordinátor vysílání dobrovolníků na dlouhodobé a střednědobé 
projekty v zahraničí včetně Evropské dobrovolné  služby: 

Nikola Zdraveski (do 3/2016), Aneta Marková (4-8/2016), David  
Semera (od 09/2016) 

Vysílání dobrovolníků do ČR a školení vedoucích:  
Renata Míchalová - hlavní koordinátor,  Lucie Horáková - asistentka

Vzdělávací sekce:  
Lenka Polcerová - hlavní koordinátorka

Program GLEN, GRV vzdělávání, Concord projekt:  
Veronika Uhlířová - koordinátorka

Dobrovolnický klub: 
Lenka Polcerová - hlavní koordinátor/ka (do 07/2016), Bára Kiss - koordinátorka  

(od 08/2016) 
Projekt Fotbal pro rozvoj: 

Štěpán Kyncl - hlavní koordinátor, Ansley Hofmann - koordinátor (od 12/2016), Kateřina 
Mlynářová - PR

Dobrovolnice Evropské dobrovolné služby:  
Simona Janež,  Anna Fatyga (do 02/2016), Urška Opeka, Adela Pérez Martínez (od 02/2016)

INEX-SDA Bílé Karpaty:  
Vít Hrdoušek - předseda

INEX-SDA Brno:  
Zuzana Pokorná - předsedkyně

INEX-SDA Kostelecké Horky:  
Petr Kulíšek - předseda

 



27

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 Nová, 

Vendula Švadlenková, Hana Pechová, Viola Hoznauerová, Jana Jarošová, Alena 
Hábltová, Petr Soběslavský, Lucie Ptáčníková, Jonáš Klimeš, Markéta Kočnarová, 

Lenka Kostelecká, Ondřej Bradáč, Michal Veselský, Irena Pajerová, Kateřina 
Marešová, Ansley Hofmann, Robin Ujfaluši, Barbora Nechanická, Alžběta Kofránková 

dobrovolníci: Simona Janež, Anna Fatyga, Adela Perez, Urška Opeka, Bára Tembo, Nina 
Hrčková, Jan Petrák, Vladimír Varga, Nikola Zdraveski, Gjeorgje Boshnakoski, Lenka 

Pavličová, Kateřina Modrá, Kateřina Nosková, Tereza Shánělová

Dobrovolníci zapojení do činnosti Dobrovolnického klubu:
Jonáš Klimeš, Lenka Kostelecká, Zuzana Švorcová, Ondra Mach, Anna Mayfat, Michaela 

Klíčníková, Karolína Ptáková, Hana Roubíčková, Petr Soběslavský, Barbora Zavadilová, Irena  
Pajerová, Markéta Svobodová, 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:
Michaela Petrová, Beáta Jirková, Jitka Barešová, Jitka Holkupová, Suzanna Nushiová, Anna Mayfat, Anna 

Routová, Kristýna Kolínová, Pavla Drvotová, Andrea Dosoudilová.

Dobrovolní vedoucí workcampů v ČR a zahraničí:
Jakub Andor, Bohumil Auersperger, Eliška Bauerová, Eva Blažíčková, Marion Bonnouvier, Anieszka  

Buchtová, Jana Černá, Bára Eliášová, Anna Fatyga, Ondřej Grover, Laura Hejtmánková, Filip Hoferek, Filip Hoferek,  
Kristián Holan, Michaela Holánková, Lucie Horáková (Kazachstán), Erika Horská, Kristýna Hovořáková, Jakub 

Hozák, Yu Po Hua, Filip Churý, Eva Janečková, David Janků, Jonáš Klimeš, Christina Klisari, Kristýna Kolínová,  
Martina Kotorová, Kristina Králová, Tereza Lepková, Michaela Löfflerová, Michaela Löfflerová, Anna Mayfat,  

Kristýna Minaříková, Kateřina Moravcová, Jitka Moravcová, Lenka Mrákotová, Andrea Mrázková, Francis Mulligan,  

PODĚKOVÁNÍ  
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Lucie Nová, Iveta Nyplová, Lucie Obadálková, Nikola Onderčinová, 
Urška Opeka, Irena Pajerová, Lucie Pavlištíková, Adela Perez, 

Mai Phuong Phamová, Barbora Píšová, Lenka Pompová, Denisa 
Pozníčková, Sára Provazníková, Monika Ringlová, Hanka Roubíčková,  

Kristýna Řepová, Kristýna Seidlová, Tomáš Slavík, Míša Smiková, Ivana  
Svobodová, Markéta Sýkorová, Martin Švec, Zuzana Švorcová, Martin 

Tauber, Sabina Tučková, Anna Vamberová, Viliam Vateha, Michal Veselský, 
Lenka Vráblíková, Dagmar  Wikarská, Michal Zikmund, Monika Zýbalová

Tým ambasadorů a podpůrný tým během putovní tour projektu Fotbal  
pro rozvoj:

Jan Woska, Martin Fišer, Jiří Zrůst, Petr Malina, Zdeněk Cagaš, Božena  
Stránská, Andrea Fleissigová, Nikola Šašurová, Anna Štindlová, Urška Opeka,  

Martina Čurdová, Ansley Hofmann, Adna Hindija, Margaret Waigumo, Bilha Apiyo, 
Jared Cainan Webere, Ruth Wamutwa, Susan Wairimu Thanga, Victor Oduma, Vincent 

Moses Okello Opiyo

Donoři:
MZV – Česká rozvojová agentura, MŠMT ČR, MV ČR, EU - Erasmus+, Dům zahraničních 

služeb (DZS), Evropské hospodářské fondy (EHP) v rámci projektu koordinovaném Nadací 
rozvoje občanské společnosti (NROS), Program švýcarsko-české spolupráce běžícím v gesci  

Ministerstva Financí, Nadační fond rodiny Orlických, individuální dárci program Dobrovolnictví  
pro všechny z řad dobrovolníků a příznivců

Firmy a jednotlivci  
Johnson Controls Inc., CRDR – Bezpečnost práce, A.W.I.S., LMC – jobs.cz

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 
 

Organizace zapojené do realizace projektu: 
Mathare Youth Sports Association (MYSA), Sport – the Bridge, Salesiánské středisko volného času Kobylisy,  

Neposeda, Ponton, Diakonie Západ, Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, Charitní středisko Michala Magone,  
Pontopolis, Hartenberg, Člověk v tísni – Ústí n. Labem, Koňský dvorec Chmelištná, Útočiště Cheb, YMCA, Jahoda

http://www.czechaid.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.mvcr.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/
http://www.dzs.cz/
http://www.dzs.cz/
http://www.fondnno.cz/
http://www.fondnno.cz/
http://www.nfro.cz/
http://www.johnsoncontrols.com/cs_cz
http://www.bozp.cz/
http://www.awiscz.com/
https://lmc.jobs.cz/
http://www.czechaid.cz/
https://facr.fotbal.cz/
https://facr.fotbal.cz/
http://arpok.cz/
http://www.mysakenya.org/
https://www.sportthebridge.ch/
http://www.strediskokobylisy.cz/
http://neposeda.org/
http://ponton.cz/
http://www.diakoniezapad.cz/
http://www.svczabreh.cz/
http://ostrava.caritas.cz/ohrozene-deti-a-mladez/nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez-magone/
http://www.pontopolis.cz/
http://www.hartenberg.cz/
https://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/pobocka/usti-nad-labem
http://www.chmelistna.cz/
http://www.utociste-cheb.cz/
http://www.ymca.cz/
http://www.jahoda.cz/
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Podporovatelé a partneři projektu GLEN
Děkujeme zejména České rozvojové agentuře, která podporuje  

program GLEN každoročně již od roku 2004, dále Česko-
německému fondu budoucnosti, Erasmus+ a německé organizaci ASA  

(Engagement-Global gGmbH). Bez těchto institucí by fungování sítě 
GLEN nebylo možné.

Za přípravu výběrového řízení GLEN děkujeme těmto lidem: Ondřej 
Šálek, Štěpán Kyncl, Klára Vacková, Tereza Ryšavá, Veronika Ambrozyová,  

Michaela Čermáková, Šárka Maroušková.
Za spolupráci děkujeme organizacím v zemích globálního Jihu: MYSA -  

Mathare Youth Sport Association (Keňa); Koda Community Education Centre  
(Gruzie), Tusheti Protected Areas (Gruzie), EGG - Tounge La Yat Educational  

Gathering Group (Myanmar), L’Orange Bleue Maghreb (Maroko), Women Exporters 
Association (Etiopie); Thien Thai Farm (Vietnam),

Zvláštní poděkování patří těmto lidem: 
Jakub Hozák – údržba webových stránek a systému pro správu projektů a přihlášek 

dobrovolníků; Milan Kinkor – vedení supervize; Petr Machálek – 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.

 

http://www.czechaid.cz/
http://www.fondbudoucnosti.cz/
http://www.fondbudoucnosti.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/
http://en.asa-programm.de/english/home/
http://en.asa-programm.de/english/home/
http://www.mysakenya.org/
http://www.mysakenya.org/
http://www.gaen.org.ge/english/koda.html
http://apa.gov.ge/en/protected-areas/cattestone/tushetis-daculi-teritoriebis-administracia
http://toungelayat.weebly.com/
http://toungelayat.weebly.com/
https://www.ob-maghreb.org/
https://www.facebook.com/EthiopianWomenExportersAssociation/
https://www.facebook.com/EthiopianWomenExportersAssociation/
http://www.swiss-contribution.cz/
http://www.mvcr.cz/
https://facr.fotbal.cz/
http://www.dzs.cz/
http://www.czechaid.cz/
http://www.msmt.cz/
https://asa.engagement-global.de/
http://www.fondbudoucnosti.cz/
http://www.nfro.cz/
http://www.fondnno.cz/
http://www.nros.cz/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
http://eeagrants.org/
http://ec.europa.eu/europeaid/
http://www.propamatky.info/cs/hlavni-strana/
http://www.naerasmusplus.cz/
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INEX – Association for Voluntary Activities (INEX-SDA) is a non-govern-
mental 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 cam-

paigns 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:
• 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.
• 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.

• Accepting volunteers for voluntary projects in the Czech Republic
• Trainings of the volunteers before their assignments

• Volunteers’ Club

INEX-SDA – A FEW WORDS 
ABOUT THE ASSOCIATION
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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.

European Voluntary Service (EVS)
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.

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.
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Glen 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 co-
operation and development education. At the same time it contributes  

to the widening of the European public’s knowledge of the issues facing  
developing countries.

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.

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.

TRAININGS 

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

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, concrete 

events or otherwise.
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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

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

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

KONTAKTNÍ 
A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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