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INEX staví svou činnost na hodnotě rovnosti a naše aktivity jsou přístupné všem lidem bez 
ohledu na jejich genderovou identitu. Z důvodu přehlednosti a plynulosti textu v této publikaci 
používáme mužský rod (generické maskulinum) tam, kde není možné či vhodné využívat rodově 
neutrální tvar (účastnictvo), případně uvádět ženský i mužský rod (dobrovolník/dobrovolnice, 
zaměstnankyně a zaměstnanci apod.).
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ÚVODNÍ SLOVO
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Rok 2020 nám přinesl mnohé. Potvrdilo se nám, že naše aktivity skrze svůj mezinárodní rozsah 
lákají lidi, pro které se jedná mnohdy o první setkání s dobrovolnictvím a aktivním občanstvím. 
Potvrdilo se nám, že i když některé české workcampy nebyly zcela naplněny, místní partneři  
z řad malých neziskových organizací či obcí workcampy potřebovali, a tak jsme jsme je uspořádali 
i s nižším počtem účastníků. A potvrdilo se nám, že naše projekty stále mají smysl a že i v době 
pandemie přispívají ke společnosti, kterou jako INEX chceme pomáhat tvořit.

V roce 2020 se naši příznivci opravdu semkli a pomohli nám v situaci, která nás odřízla od 
finančních zdrojů přicházejících z možnosti vysílat dobrovolníky do zahraničí. V době krize se nám 
tak díky Vám podařilo sesbírat neuvěřitelných 176 174 Kč v naší sbírce pro záchranu workcampů  
a podporu jsme získali i od několika nadací. Díky těmto prostředkům jsme přečkali finanční výpadek 
a mohli jsme se soustředit na reorganizaci naší práce. Také jsme nastavili systém na měření dopadů 
naší činnosti a v příštích výročních zprávách Vás skrze tato data budeme pravidelně informovat  
o tom, jak si vedeme s naplňováním naší vize.

Vážení přátelé INEXu, děkuji Vám všem za nesmírnou podporu, kterou od Vás dostáváme.

Přeji Vám krásné čtení.

S láskou 

Lenka Kadeřábková, 
ředitelka INEX-SDA, z. s.

Milí přátelé a podporovatelé INEXu,

rok se s rokem sešel a my bychom Vám prostřednictvím této Výročí zprávy opět rádi nastínili, 
co se u nás za rok 2020 událo. A jak správně tušíte, nebylo toho málo!

Každý rok je výjimečný, ten 2020 však byl přesto výjimečnější. Všichni jsme čelili mnoha výzvám 
a ještě teď, když píšu tyto řádky, se srovnáváme s jiným standardem, který nám pandemie  
v souvislosti s onemocněním COVID-19 přinesla. 

Pro nás, INEX, pracující především v mezinárodním prostředí a ve vzdělávacích aktivitách, kde jsou 
setkávání skupin a cestování základem, to byl velký šok. Na chvíli nám zavřeli hranice, setkávání 
bylo dlouho zakázáno, a když bylo povoleno, tak za složitých podmínek. Situace si to žádala 
a samozřejmě i my jsme dbali na veškerou bezpečnost. Neustálé přeorganizovávání našich aktivit 
však bylo ubíjející. Na druhou stranu jsme se mnohému naučili a organizačně se zase posunuli!

I přes tento těžký rok jsme byli schopni zorganizovat 25 workcampů v České republice, především 
s českými účastníky, což u nás nebývá zvykem. Na české workcampy se tak podívalo 209 
dobrovolníků. Podařilo se nám vyslat i nějaké dobrovolníky do zahraničí, konkrétně 43 lidí, což je 
ale pouze 10 procent oproti roku 2019.

Poprvé jsme u nás  také zorganizovali skupinové dobrovolnické projekty Evropského sboru 
solidarity a přidali je tak na naši klasickou nabídku aktivit. Udály se na hradě Veselí, v Tvarožné  
a Nové Lhotě a ve Svobodném statku na soutoku.

Některé projekty utrpěly hodně a například projekt Leaders of Change a INSPIRIT jsme celý museli 
posunout na nadcházející rok. 
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různé pracovní zaměření. Jsme rovněž vysílající organizací Evropského sboru solidarity (dříve 
Evropské dobrovolné služby). 

Přijímání dobrovolníků ze zahraničí 
Pro zahraniční i české zájemce organizujeme ročně více než 30 2týdenních až 3týdenních 
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. 

Vzdělávací aktivity
Nedílnou součástí všech našich programů jsou vzdělávací aktivity, které probíhají formou 
seminářů, školení, přípravných a ponávratových setkání či e-learningu. V rámci programu vysílání 
dobrovolníků do zahraničí pořádáme informační setkání pro nováčky a přípravné víkendy pro 
dobrovolníky Cyklu globálního dobrovolnictví. Další školení zajišťujeme pro vedoucí projektů 
v ČR. Organizujeme startupový a vzdělávací program, který podporuje dobrovolníky v jejich 
záměru realizovat vlastní projekt. V rámci vzdělávacího projektu Fotbal pro rozvoj pak využíváme 
k neformálnímu vzdělávání pozitivní aspekty fotbalu. Naše organizace je též zapojena do pracovní 
skupiny globálního rozvojového vzdělávání při Českém fóru pro rozvojovou spolupráci (PS GRV FoRS). 

POBOČKY 
Pobočka v Tvarožné Lhotě je zaměřena na podporu rozvoje venkova, na práci s mládeží, ekologickou 
výchovu a snaží se o oživení místního dění.

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z. s. (INEX) je nevládní nezisková organizace působící 
od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví a mezikulturního vzdělávání. Našimi 
aktivitami vytváříme příležitosti k aktivnímu zapojení se do společnosti a k získávání vědomostí, 
zkušeností a postojů užitečných pro osobní, občanský i profesní život. Naší vizí je společnost, 
ve které se lidé respektují a přistupují zodpovědně k okolnímu světu. Věříme, že dobrovolnictví 
a  spolupráce na lokální i globální úrovni je cestou ke vzájemnému porozumění a nenásilí. 

V rámci všech našich činností se řídíme 3 kodexy. V kodexu udržitelnosti jsme formulovali 
principy šetrného nakládání s přírodními zdroji v každodenní činnosti organizace stejně jako při 
organizování akcí pro veřejnost. Kodex inkluze napomáhá k praktikování inkluzivního přístupu 
ke všem lidem. A kodex etické komunikace shrnuje principy, jakými se řídíme při komunikaci, 
spolupráci a  propagaci našich aktivit a dobrovolnických možností.

INEX je od roku 2004 akreditovanou vysílající organizací dobrovolníků dle zákona č. 198/2002 Sb., 
o dobrovolnické službě. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Organizace INEX (od 1. 1. 2014 zapsaný spolek) je tvořena několika samostatnými jednotkami: 
pražskou kanceláří, která sídlí na adrese Varšavská 30, Praha 2, a pobočkami v Brně a Tvarožné 
Lhotě v Bílých Karpatech. Jednotky mají sdílenou právní subjektivitu a samostatné hospodaření. 

PRAŽSKÁ KANCELÁŘ 

Vysílání dobrovolníků do zahraničí
Zájemcům z České republiky každoročně umožňujeme účast na některém z přibližně 2 000 
dobrovolnických projektů po celém světě. Projekty trvají od jednoho týdne do jednoho roku a mají 
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WORKCAMPY V ZAHRANIČÍ 
A V ČESKÉ REPUBLICE
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VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ 

KRÁTKODOBÉ MEZINÁRODNÍ PROJEKTY (WORKCAMPY) 

Účast na krátkodobých mezinárodních projektech, tzv. workcampech, byla v roce 2020 negativně 
ovlivněna celosvětovou pandemií COVID-19. Uzavírání hranic a zavádění omezení v jednotlivých 
zemích mělo dopady na většinu mezinárodních workcampů. Většina našich partnerských 
zahraničních organizací se na omezení snažila nejprve reagovat posouváním workcampů na 
pozdější termíny, často však kvůli hygienickým opatřením a omezením setkávání větších skupin 
lidí byla velká část projektů zcela zrušena. I přes obtížnou situaci u nás i v zahraničí jsme aktivně 
komunikovali všechny změny či možné alternativy dobrovolníkům, kteří na zahraniční workcampy 
měli podanou přihlášku a byli připraveni vyjet. Pravidelně jsme aktualizovali informace na 
našich webových stránkách i sociálních sítích. Webovou databázi workcampů jsme propojili 
se semaforem Ministerstva zahraničních věcí, aby zájemci měli aktuální informace o cestování 
společně s nabízeným workcampem.  I přes veškerá omezení se 43 dobrovolníků zúčastnilo 
workcampů v zahraničí. Nejčastěji se jednalo o workcampy v Německu a Francii. Dobrovolníci 
vyjeli však také například do Portugalska, Dánska, Nizozemí, Rakouska či Švýcarska. Workcampu 
mimo Evropu v rámci Cyklu globálního dobrovolnictví zaměřeného na aktivity v zemích globálního 
Jihu se v roce 2020 zúčastnila pouze jedna dobrovolnice, a to během měsíce ledna. 

Během 1-3 týdenních aktivit se mladí lidé nejčastěji ze zemí Evropy společně s místními dobrovolníky 
zapojili do veřejně prospěšných projektů rozmanitého zaměření. I přes komplikovanější podmínky 
smyslem workcampů stále zůstalo 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 objevily i workcampy vhodné pro rodiny s dětmi.

I přesto, že situace ohledně šíření COVID-19 nebyla pro organizaci mezinárodních workcampů 
příznivá, napříč našimi partnerskými organizacemi vznikla  iniciativa virtuálních workcampů. 
Prostřednictvím online aktivit se povedlo fyzické dobrovolnické projekty přesunout do online 
prostoru a umožnit tak jejich myšlenku naplňoval alespoň tímto způsobem. Dobrovolníci z celého 
světa měli možnost online „společně“ pracovat, učit se, sdílet, procvičovat cizí jazyk i trávit volný čas. 

DLOUHODOBÉ DOBROVOLNICKÉ PROJEKTY (LTV – LONG TERM VOLUNTEERING) 

Kromě krátkodobých workcampů doplňují nabídku i dlouhodobé projekty trvající od jednoho 
do 12 měsíců. Ve srovnání s krátkodobým dobrovolnictvím představují cennější pomoc pro 
hostitelskou organizaci a také významnější životní zkušenost pro samotného dobrovolníka. 
Dlouhodobého projektu se v roce 2020 zúčastnil jeden dobrovolník, který strávil dva měsíce 
v Keni, kde přiložil ruku k dílu v lokálním komunitním centru. Dalším dobrovolníkům se bohužel 
kvůli epidemii vyjet nepovedlo.

Program „Vysílání dobrovolníků na projekty v zahraničí“ je akreditován dle zákona č. 198/2002 
Sb., o dobrovolnické službě a jeho realizace byla podpořena v rámci dotačního programu Rozvoj 
dobrovolnické služby v roce 2020 pod hlavičkou Ministerstva vnitra ČR. 
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Díky workcampům bylo odpracováno přibližně 8 800 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.

Vzdělávací cyklus pro vedoucí workcampů nebo jeho části absolvovalo celkem 37 nových vedoucích. 
V listopadu proběhlo také nové online školení pro zkušené i nové vedoucí Zdokonal se jako 
vedoucí, kterého se zúčastnilo 9 lidí. Na školení pro organizátory workcampů „Zrealizuj workcamp 
ve svém městě“ jsme pak online vyškolili celkem 5 dobrovolníků a zástupců nestátních neziskových 
organizací z různých míst ČR. Uspořádali jsme též online síťovací setkání organizátorů workcampů 
v ČR, kterého se zúčastnilo 11 zástupců obcí a NNO. V rámci akce zde byly představeny nové 
aktivity INEXu, příležitosti k zapojení se a nové programy EU pro mobilitu dobrovolníků. Účastníci 
si vyměnili zkušenosti z letošní nelehké sezóny, příklady dobré praxe a plánovali jsme další sezónu. 
Setkání přispělo k větší udržitelnosti dobrovolnických projektů.

DOBROVOLNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Workcampy v ČR byly v roce 2020 také negativně ovlivněny pandemickou situací. Na začátku 
roku 2020 bylo připravených 42 workcampů, které byly publikovány v databázích zahraničních 
partnerů a byly v procesu přijímání dobrovolníků (v průběhu prvních dvou týdnů před uzavřením 
hranic v  březnu bylo přijato 108 dobrovolníků). Některé workcampy však byly zrušeny místními 
partnery v důsledku epidemiologické situace a následnými omezeními. Mezinárodní účast na 
workcampech byla po uzavření hranic hned zrušena, workcampy zůstaly otevřené pouze pro 
účastníky žijící na území ČR. Přes intenzivní propagaci workcampů byl zájem mnohem nižší než 
v ostatních letech. To však zároveň dokazuje důležitost mezinárodního rozměru workcampů. 
Některé workcampy pak byly také zrušeny v důsledku nízkého až žádného zájmu ze strany 
dobrovolníků. Po otevření hranic jsme některé workcampy po konzultaci s místními partnery opět 
otevřeli pro zahraniční účastníky.

V roce 2020 jsme tedy spolu s 19 místními partnery zrealizovali 25 workcampů, kterých se 
zúčastnilo 209 českých a zahraničních dobrovolníků, z nichž se 45 zapojilo jako vedoucí.  
Jeden z workcampů, na hradě Hauenštejn, byl určen pro věkovou skupinu 15-17 let a zúčastnilo 
se ho 13 dobrovolníků. Podpořili jsme také účast 12 dobrovolníků s omezenými příležitostmi 
na našich workcampech. Jednalo se především o dobrovolníky se sociálně-ekonomickým 
znevýhodněním, ale také o dobrovolníky s mentálním znevýhodněním. Celkem se konalo 5 nových 
workcampů (v  nové lokalitě s novou partnerskou NNO či obcí): v bývalé obci Zastávka, v obci 
Vysoká u Mělníka, v Jilemnici, v České Kamenici a v Adršpachu. Uspořádali jsme také 2 víkendové 
workcampy a 2 workcampy pro rodiny s dětmi.

Program „Dobrovolníci pro obce a organizace“ je akreditován dle zákona č. 198/2002 Sb., 
o  dobrovolnické službě, a v roce 2019 byl finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky v rámci projektu „INSPIRUJ SE ZÁŽITKEM: neformálním 
vzděláváním a dobrovolnictvím k aktivnímu občanství“.
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Partnerská organizace Lokalita
ALT@art, z. ú. Budčice, Praha
Camphill České Kopisty České Kopisty
Centrum pro všechny, spolek Jizbice, Nymburk
Eurosolar.cz údolí Celního potoka, býv. obec Stoupá/Alt Pocher, Lesná
Farmstudio - středisko umění a kultury, z.s. Vysoká u Mělníka
INEX-SDA Bílé Karpaty Tvarožná Lhota
Julinka, z.s. Adršpach
M‘am‘aloca Štolmíř
Město Česká Kamenice Rabštejn
Městské kulturní středisko Holešov Holešov
Mnoho světů Jilemnice
Okrašlovací spolek Pravice Pravice
Opři se, z.s. Horní Hrad
RADKA Kadaň Kadaň
Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Jeseníky Zaniklá osada Zastávka
Spolek Šemíka z Čechtína Čechtín
Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER Horní Maršov
Tvrz Veselí, z.s. Veselí nad Úhlavou

PŘEHLED LOKALIT WORKCAMPŮ V ČR 2020 PŘEHLED PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ WORKCAMPŮ V ČR

Pomáhám komunitě Pomáhám přírodě

Pomáhám památkám Pomáhám ve skupinách ESC

Pomáhám lidem Pomáhám přes víkend

LEGENDA K MAPĚ
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EVROPSKÝ SBOR
SOLIDARITY (ESC)

Kromě „klasických“ krátkodobých a dlouhodobých projektů vysílá INEX zájemce také na 
dlouhodobé a krátkodobé dobrovolnické projekty v rámci programu Evropský sbor solidarity 
(European Solidarity Corps, ESC), který navazuje na dřívější program Evropská dobrovolná služba 
(European Voluntary Service, EVS). Jedná se o vzdělávací program, který umožňuje mladým lidem 
ve věku 18 až 30 let účastnit se dobrovolnických projektů ve členských zemích Evropské unie 
a v partnerských státech. Projekty trvají od 2 týdnů do 12 měsíců a jejich náplň je různorodá. 
Prostřednictvím INEXu vyjíždějí mladí lidé zejména na projekty, které jsou spojené s prací s dětmi 
a mládeží, se sociální péčí, ekologií nebo kulturou. Díky programu ESC mají dobrovolníci plně 
hrazeno ubytování, dostávají kapesné, příspěvek na stravu a příspěvek na dopravu tam a zpět. 
Součástí každého projektu jsou také podpůrná školení a (online) jazykový kurz. 

V roce 2020 bylo prostřednictvím INEXu vysláno do zahraničí celkem 18 dobrovolníků na 
dobrovolnické projekty ESC, kteří působili v těchto zemích: Itálie, Bulharsko, Gruzie, Island, 
Německo, Lotyšsko, Rumunsko, Polsko, Francie, UK a Kypr.

V únoru 2020 zároveň přijeli do naší pražské kanceláře dva dobrovolníci ze Španělska a z  Kypru, aby 
v rámci své roční ESC poznali činnost naší organizace a zapojili se do jejího dění. Kyriakos Panagasidis 
se zapojil do projektu přijímání zahraničních dobrovolníků na workcampy v České republice.  
Alí Berrissoul pomáhal s realizací programu Fotbal pro rozvoj především v online podobě. 

Projekty ESC jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Generálního ředitelství pro 
vzdělávání a kulturu. V České republice program zajišťuje Dům zahraniční spolupráce.
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DOBROVOLNICTVÍ 
PRO VŠECHNY

Dobrovolnictví pro všechny je program tzv. inkluzivního dobrovolnictví, díky němuž se do 
dobrovolnických aktivit může zapojit každý, se znevýhodněním i bez. Účast na mezinárodním 
dobrovolnickém projektu může být silnou zkušeností vedoucí k dalšímu seberozvoji a životnímu 
nasměrování. U lidí s omezenými příležitostmi pak i krokem k osamostatnění, získání sebedůvěry, 
pocitu rovnosti, ale i budování vzájemného respektu. Tím má dobrovolnictví potenciál předcházet 
sociálnímu vyloučení a stereotypnímu uvažování ve společnosti.

Program Dobrovolnictví pro všechny vytváří příležitosti a poskytuje konkrétní a praktickou 
podporu všem zájemcům, kteří ji uvítají. V nelehkém roce 2020 jsme díky programu podpořili 
jednu dobrovolnici v účasti na projektu ve Francii. Na workcampech v ČR jsme v rámci programu 
přivítali 10 dobrovolníků s omezenými příležitostmi ze zahraničí. Ti spolu s ostatními dobrovolníky 
svou aktivitou podpořili komunitu Svobodného statku na soutoku a Tvarožné Lhoty.

Děkujeme za spolupráci organizacím, které působí v přímé práci s lidmi z cílové skupiny tohoto 
programu, i organizátorům projektů v ČR a zahraničí.

V roce 2020 program finančně podpořili: Evropský sbor solidarity, Erasmus+, individuální dárci 
z řad dobrovolníků a příznivců INEXu.
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FOTBAL PRO ROZVOJ
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Od roku 2006 využíváme pozitivní aspekty fotbalu k neformálnímu vzdělávání. Protože se fotbal 
díky své atraktivitě a jednoduchosti hry těší u mladých lidí velké oblibě, daří se nám u nich rozvíjet  
sociální soudržnost a životní dovednosti napříč různým sociálním a ekonomickým prostředím, 
z  nichž pocházejí. Principy našeho projektu kladou důraz na fair play, inkluzi, vzájemný respekt, 
toleranci a přenáší je z fotbalového hřiště do kontextu každodenního života. 

Tyto principy uplatňujeme v praxi v naší platformě Liga férového fotbalu, kterou hrajeme celoročně 
v 6 krajích České republiky - na Karlovarsku, Ústecku, Olomoucku, Plzeňsku, Ostravsku a v Praze. 
V těchto regionech spolupracujeme se 17 organizacemi sociální práce nebo volnočasových aktivit 
a jejich 30 centry, kluby a pobočkami. 

V Lize férového fotbalu klademe stejný důraz na fair play, sebereflexi, komunikaci, rovnost 
a porozumění jako na samotný fotbalový výsledek. Pracujeme s metodologií fotbalu3 rozvíjenou 
naší partnerskou organizací streetfootballworld. Z fotbalového hřiště tak vzniká místo pro dialog, 
odpovědnost a respekt.   

V rámci Ligy férového fotbalu nabízíme další vzdělávací aktivity cílené nejen na jednotlivé role 
a  povinnosti pro sociální pracovníky a jejich klienty zapojené v soutěži, ale i na konkrétní sociální 
témata a životní dovednosti. 

Na mezinárodní úrovni jsme dále rozvíjeli naše strategická partnerství v rámci Visegradského 
projektu a v sítích streetfootballworld a pracovali na zásadních tématech jako jsou youth 
leadership a fotbal3. Během roku jsme měli možnost spolu s dalšími evropskými partnery zahájit 

dva nové projekty týkající se občanské angažovanosti mladých a anti radikalizace skrze sport. 
V  rámci Visegradského projektu jsme uzavřeli nové partnerství s organizací Kicken ohne Grenzen 
sídlící ve Vídni. 

V únoru jsme stihli realizovat třetí ročník našeho festivalu Fotbal je film. Dvoudenní program 
pro širokou veřejnost nabídl promítání mnoha dokumentárních filmů a debaty o roli fotbalu 
ve společnosti. 

V roce  2021 oslaví náš projekt 15 let své existence a my se těšíme na další šíření myšlenek fair 
play na fotbalovém hřišti i mimo něj.

Projekt Fotbal pro rozvoj byl v roce 2020 financován díky podpoře nadací UEFA Foundation 
for Children a FIFA Foundation, Magistrátu Hlavního města Prahy a Olomouckého kraje, 
Visegradského fondu a Evropské komise prostřednictvím programu Erasmus+. 



28 29

DALŠÍ 
VZDĚLÁVACÍ
AKTIVITY

Nedílnou součástí všech našich programů jsou vzdělávací aktivity, které probíhají formou 
seminářů, školení, přípravných a ponávratových setkání či e-learningu. V rámci programu vysílání 
dobrovolníků do zahraničí pořádáme informační setkání pro nováčky a přípravné víkendy 
pro dobrovolníky Cyklu globálního dobrovolnictví. V roce 2020 bohužel kvůli pandemii tyto 
aktivity nebyly možné. V rámci programu přijímání dobrovolníků pořádáme intenzivní 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 
kampaně Fotbal pro rozvoj organizujeme přípravné a evaluační semináře pro volnočasové 
pedagogy a pracovníky s mládeží, kteří zastupují organizace neformálního vzdělávání zapojené 
do projektu. V roce 2020 jsme si vyzkoušeli i koordinaci online školení.

INSPIRIT 

Erasmus+ projekt INSPIRIT má za cíl přinést na akademickou půdu metodiku neformálního 
vzdělávání a zkušenost získanou dobrovolnictvím, a to výzkumem a následným dialogem 
mezi vysokými školami a dobrovolnickými organizacemi. Tento projekt je založen na výzkumu 
kompetencí, které jsme měřili v roce 2019. V roce 2020 jsme se zaměřili především na tvorbu 
nové strategie ke sběru dat, jelikož nebylo možné s výzkumem pokračovat v jeho prezenční formě 
z důvodu pandemie. S výzkumem tak budeme nadále pokračovat i v roce 2021.

IM-PROVE 

Na podporu vzdělávání dobrovolníků rozvíjíme webovou a mobilní aplikaci IM-PROVE, která slouží 
k reflexi dobrovolnických zkušeností a jejich zformulování do jazyka kompetencí. Dobrovolníci tak 
mohou například při pracovním pohovoru jednodušeji prezentovat, co se díky dobrovolnictví 
naučili. V průběhu roku 2020 jsme začali nový projekt Improve Your Local Impact společně 
s organizacemi Zavod Voluntariat, Young Researchers of Serbia a firmou Inventi Developments. 
V roce 2021 tak budeme pracovat na dalším zlepšení aplikace. 
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E-TICK 

Znalosti a zkušenosti z oblasti globálního vzdělávání jsme i v průběhu roku 2020 uplatnili 
v evropském projektu E-TICK, kdy jsme spolu s dlouholetými partnery z Irska, Itálie a Slovinska 
vyvinuli online vzdělávací kurz o etické komunikaci. V kurzu naleznete moduly věnující se 
mezinárodnímu rozvoji a dobrovolnictví, stereotypům, sociálnímu konstruktu krásy, kulturní 
citlivosti, kritickému myšlení a zdraví v době sociálních médií. Online kurz byl naplno spuštěn 
během dubna 2020. Kurz naleznete na adrese https://ethicalcommunication.org/.

ProPaD

ProPad je akronymem Erasmus+ projektu “Progress on the Path of Digitalisation”, který zareagoval 
na naši potřebu spojenou s nedostatkem specifických online nástrojů. Záměrem projektu je 
vytvořit online vzdělávací platformu, která rozšíří klasické školení vedoucích, na čemž jsme začali 
pracovat právě v roce 2020. Mimo online školení vedoucích má ProPaD zároveň za cíl propracovat 
koncept virtuálního dobrovolnictví. V projektu je zahrnuto 5 IVS organizací. Kromě nás jde 
o organizaci z Německa (jež má projekt pod vedením), Itálie, Belgie a Maďarska.

INEXup

INEXup byl spuštěn v září 2018 a jde o startupový a vzdělávací program, který podporuje 
dobrovolníky v jejich záměru realizovat vlastní projekt. Program INEXup nahradil platformu 
Dobrovolnického klubu (DoK), která fungovala 7 let. I program INEXup má za cíl vytvářet 
příležitosti pro setkávání, sdílení a podporu dobrovolníků a jejich aktivní zapojení do společnosti. 
Navíc byl do programu INEXup zahrnut i cyklus vzdělávacích seminářů s tématy projektové logiky, 
projektového managementu a týmových rolí. 

 
 
 
 

 
PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMU INEXUP JSME V ROCE 2020 PODPOROVALI NÁSLEDUJÍCÍ SKUPINKY:

RespON

(do října 2017 SUSMAK) RespON je jedinou cizojazyčnou skupinkou INEXupu. Jejím hlavním 
záměrem je v České republice zlepšovat povědomí firem a jednotlivců o udržitelnosti a inspirovat 
druhé ke změně chování k životnímu prostředí. V roce 2020 skupinka zorganizovala workshop 
s debatou na náplavce a pořadatelsky se podílela na dvou besedách o udržitelnosti ve spolupráci 
s Hnutím Brontosaurus. RespON měl dále stánek na Městských slavnostech v Jílovém u Prahy, 
zúčastnil se webináře Go Green Dobrovolnické akademie INEX a do několika online konferencí 
Rise and Shine přispěl videy s návody na výrobu udržitelných domácích potřeb. RespON také 
vytvořil videa s DIY recepty a tipy na udržitelnou domácnost - najdete např. na Facebooku RespON.

Dobrovolnická akademie INEX 

Vzdělávací platforma nabízí prostor všem příznivcům INEXu i veřejnosti potkávat se na 
workshopech a školeních neformálního vzdělávání. Platforma funguje na principu vzájemné 
podpory, tedy kdokoliv, kdo něco umí, může svoje know-how předat dalším zájemcům. Zároveň 
vyhledává a vede začínající lektory a dává jim příležitost školit. Platforma inkluzivně podporuje 
účastníky, kteří mají méně možností se vzdělávat a potkávat. V roce 2020 bylo uspořádáno  
5 workshopů a přednášek otevřených veřejnosti, dále 3 celodenní školení a 1 koučovací setkání, 
které byly celkem vedeny 17 lektory a kouči, z toho 4 začínajícími. Přímo po workshopech se konalo 
5 networkingů s účastí 39 lidí. Kromě toho také pod Dobrovolnickou akademií proběhly 2 webináře.

Re-sáčkujeme 

Projekt Re-sáčkujeme vznikl v rámci programu INEXup v roce 2018, kdy byl sestaven tým 
a stanoveny cíle spolu s harmonogramem. Hlavním cílem projektu je snaha o minimalizaci 
odpadu v pekárnách. V projektu Re-sáčkujeme jsme si v roce 2020 ujasnili priority a došlo ke 
změně plánu na rok 2021 z důvodu nařízeních týkajících se COVID-19. V minulém roce jsme 
nemohli uskutečnit workshopy. V daném roce došlo k rozšíření týmu, vytvoření plánu a strategie 
na rok 2021. Také vznikla nová webová stránka Re-sáčkujeme.

http://respon.cz/cs/
https://www.facebook.com/DobroAkademieINEX/
https://resackuji.wordpress.com/
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Buď aktivní 

Cílem projektu je vytvoření databáze mimoškolních aktivit pro studenty základních, středních 
a vysokých škol z celé České republiky. V roce 2020 vznikly nové webové stránky, na kterých 
se databáze s aktivitami nachází. Aktivit je nyní téměř 250 a dalších zhruba 50 rozpracovaných. 
Je možné je filtrovat na základě typu aktivity, stupně studia a také místa bydliště. Na webových 
stránkách se také nachází blog a sekce s kariérní tématikou, skrze kterou jsou i nabízeny 
zdarma konzultace pro studenty, kteří se chtějí poradit ohledně mimoškolních aktivit a dalšího 
kariérního rozvoje. V závěru roku také vznikla Facebook stránka, kde jsou zveřejňovány tipy na 
aktuální aktivity a články. Aktuálně má stránka zhruba 60 sledujících. Projekt Buď aktivní byl 
také propagován organizací DofE (Mezinárodní cena Vévody z Edinburghu) jako inspirace pro 
vedoucí a účastníky na aktivity. Informace o existenci databáze byly rozeslány na 15 základních 
a středních škol. Byla také navázána spolupráce s platformou Kariérko. Každý měsíc je tak zasílán 
krátký souhrn o  projektu do newsletteru Kariérka a plánuje se další společná spolupráce ve 
formě webináře.

Library of Things 

Projekt Library of Things (LoT) byl založen v roce 2017 jako zapsaný spolek, který má za cíl 
lidem z řad široké veřejnosti poskytovat za symbolický poplatek věci, které potřebují (chtějí) 
na omezenou dobu. Tím LoT snižuje počet produkovaných věcí, které se následně nevyužívají 
a v neposlední řadě též podněcuje lidi k tvorbě a zažívání zážitků. Aktuální nabídku předmětů 
k vypůjčení lze nalézt v katalogu na webu www.libraryofthings.cz. 

SOUHRN VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V ROCE 2020: 

      • 1 individuální předodjezdový seminář pro dobrovolníka Cyklu globálního 
 dobrovolnictví (1 účastník)

      • 1 ponávratové víkendové setkání pro vedoucí českých workcampů a dobrovolníky ze  
 zahraničních i českých projektů (14 účastníků) 

      •  2 víkendová školení pro vedoucí workcampů (celkem 28 účastníků) 

      •  1 celodenní školení pro vedoucí workcampů v angličtině (4 účastníci) 

      •  Školení zdravovědy pro vedoucí workcampů (18 účastníků) 

      •  Rozšiřující školení pro vedoucí Zdokonal se jako vedoucí (9 účastníků)

      • 1 online školení „Zrealizuj workcamp ve svém městě“ pro začínající organizátory  
 mezinárodních dobrovolnických projektů v ČR (5 účastníků) 

      •  1 online síťovací setkání s místními partnery dobrovolnických projektů v ČR  
 (11 organizátorů workcampů)

      •  1 oslava Mezinárodního dne dobrovolníků 2020 proběhla online (135 zhlédnutí)

https://budaktivni.home.blog/
https://www.libraryofthings.cz/
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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 je proto členem 
a partnerem řady organizací. 

Členství v celorepublikových organizacích a sítích: 
• Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) 
• České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) 
• NAD – Národní asociace dobrovolnictví 

Členství /partnerství v mezinárodních sítích: 
• Co-ordinating Committee for International Voluntary Service (CCIVS) 
• Alliance of European Voluntary Service Organisations 
• Service Civil International (SCI) 
• Streetfootballworld 

Hlavní zahraniční partneři: 
• MSIS (Mragowo, Polsko) 
• Oltalom (Budapešť, Maďarsko) 
• Kickfair (Ostfildern, Německo) 
• Egyesek Youth Association (Budapešť, Maďarsko) 
• IBG (Stuttgart, Německo) 
• YAP Italy (Řím, Itálie) 
• FOCSIV (Řím, Itálie) 
• Humanitas (Lublaň, Slovinsko) 
• Zavod Voluntariat (Lublaň, Slovinsko) 
• Comhlamh (Dublin, Irsko)
• Young Researchers of Serbia (Bělehrad, Srbsko) 

http://crdm.cz/
http://www.fors.cz/
https://www.nadobrovolnictvi.cz/
https://ccivs.org/
http://www.alliance-network.eu/
https://sci.ngo/
https://www.streetfootballworld.org/
https://fairplayprogram.pl/en/
http://utcaifoci.hu/en/
https://kickfair.org/
https://egyesek.hu/en/
https://ibg-workcamps.org/
https://yap.it/
https://www.focsiv.it/
https://www.humanitas.si/?lang=en
https://www.zavod-voluntariat.si/?lang=en
https://comhlamh.org/
https://www.seeyn.org/index.php
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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 a Bílé Karpaty – jsou ekonomickými subjekty s vlastním hospodařením. 
Spolek hospodařil v roce 2020 s vyrovnaným rozpočtem.

This financial report is reflecting finances of the central organization of INEX – Association for 
Voluntary Activities (Prague). The branches of the association are independent subjects with their 
own financial management. The financial management of the year 2020 resulted in balanced 
budget with profit 0 CZK.
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IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

18629008

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

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2020

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 2 4942 2 494A. I.

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

Osobní náklady 4 3994 4 399A. III.

Daně a poplatky 5A. IV. 

Ostatní náklady 1796 179A. V.

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

7A. VI.

Poskytnuté příspěvky 5988 598A. VII.

Daň z příjmů 9A. VIII.

Náklady celkem 7 6707 67010Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 6 40812 6 408B. I.

Přijaté příspěvky 21613 216B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 84114 841B. III.

Ostatní výnosy 20515 205B. IV.

Tržby z prodeje majetku 16B. V.

Výnosy celkem 7 6707 67017Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněnímC. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdaněníD. 19ř. 18 - ř. 9

podpora dobrovolnictví
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 29.03.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Ing. Lenka 
Kadeřábková

Digitálně podepsal Ing. 
Lenka Kadeřábková 
Datum: 2021.04.06 
09:36:54 +02'00'

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 31.12.2020

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 6 6672 907
7Zásoby celkemB. I.
8Pohledávky celkem 2 094 908B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 766 5 736B. III.
10Jiná aktiva celkem 47 23B. IV.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 6 6672 907

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 794612

13Jmění celkem 612 794A. I.
14Výsledek hospodaření celkemA. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 5 8732 295
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VÝNOSY DLE ZDROJŮ / INCOME BY SOURCE KČ / CZK %

ÚČASTNICKÉ (A REGISTRAČNÍ) POPLATKY / PARTICIPANTS FEES 365 195 Kč 4,76%
PROVOTNÍ DOTACE / GOVERMENT AND EU FUNDING 6 408 343 Kč 83,55%
MV - Vysílání dobrovolníků na projekty do zahraničí 145 000 Kč 1,89%
MV - Dobrovolníci pro obce a organizace 134 728 Kč 1,76%
MŠMT - Inspirace zážitkem 772 020 Kč 10,07%
MPSV - Antivirus 410 502 Kč 5,35%
Erasmus + Leaders of Change 8 954 Kč 0,12%
Erasmus + Inspirit 75 099 Kč 0,98%
Erasmus + e-tick 124 471 Kč 1,62%
Erasmus + Be the Change 61 080 Kč 0,80%
Erasmus + PROPAD 26 000 Kč 0,34%
Erasmus + Improve 96 183 Kč 1,25%
Erasmus + 100th Preparation 67 166 Kč 0,88%
Erasmus + SFW - F3forAll 154 695 Kč 2,02%
Erasmus + Sport Visegrad 182 479 Kč 2,38%
Erasmus + UPOL - GloKnoCo 113 056 Kč 1,47%
Erasmus + Youth Anti Radicalisation through Sport in Europe (FARE) 202 016 Kč 2,63%
Erasmus + Visegrad fund 18 192 Kč 0,24%
Erasmus + Here To Stay. Claiming Youth-led Civic Space 231 489 Kč 3,02%
European Solidarity Corps - International Volunteering with INEX - SDA 425 184 Kč 5,54%
European Solidarity Corps - All In 448 714 Kč 5,85%
European Solidarity Corps - High Priority Area 263 657 Kč 3,44%
European Solidarity Corps - Czech Georgian Perspective for ESC Volunteering 4 936 Kč 0,06%
ESF - SÚMP - podpořené pracovní místo 28 366 Kč 0,37%
Nadace OSF -  Stronger Roots 277 423 Kč 3,62%
Nadace OSF - Active Citizens Fund -  Základní granty 492 779 Kč 6,42%
Nadace Vodafone 14 000 Kč 0,18%
UEFA funds 1 128 363 Kč 14,71%
FIFA foundation 300 790 Kč 3,92%
Magistrát hl.m.Prahy - Nízkoprahová liga férového fotbalu 157 000 Kč 2,05%
Olomoucký kraj - Liga férového fotbalu v Olomouckém kraji 44 000 Kč 0,57%
DARY A PŘÍSPĚVKY / GIFTS AND CONTRIBUTIONS 216 253 Kč 2,82%
Členské příspěvky 11 700 Kč 0,15%
Dary soukromých osob a právnických osob 204 553 Kč 2,67%
TRŽBY / REVENUES 475 227 Kč 6,20%
Výnosy z ESC out, vydané faktury 475 227 Kč 6,20%
OSTATNÍ VÝNOSY / OTHER INCOME 204 886 Kč 2,67%
CELKEM / TOTAL 7 669 903 Kč 100,00%

ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ PODLE DRUHU / EXPENDITURE BY SOURCE KČ / CZK %
Mzdové náklady / Employee wages 4 398 851 Kč 57%
Cestovné a vzdělávací náklady zaměstnanců / Employees - travel costs + benefits 107 049 Kč 1%
Pořízení materiálu a drobného hmotného majetku / Material, goods 257 946 Kč 3%
Provozní náklady kanceláře / Utilities and office expenses 891 793 Kč 12%
Náklady na realizaci aktivit - vzdělávací akce, semináře / Costs on trainings and events 1 395 458 Kč 18%
Poskytnuté příspěvky dobrovolníkům / Volunteers expenses 513 356 Kč 7%
Poskytnuté příspěvky organizacím pro dobrovolníky / Contributions for volunteers 
provided to organisations 105 450 Kč 1%
CELKEM / TOTAL 7 669 903 Kč 100%

Výnosy / Income 7 669 903 Kč
Náklady / Expenditure 7 669 903 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK / BOTTOM LINE 0 Kč



42 43

VÝNOSY NÁKLADY
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LIDÉ V INEXU
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RADA SDRUŽENÍ:
předseda – Petr Soběslavský, Alena Hábltová, Veronika Ambrozyová do 07/2020, Jonáš Klimeš, 
Marek Škorvaga do 07/2020, Lucie Horáková od 07/2020, Ondřej Bradáč

KONTROLNÍ VÝBOR: 
Tomáš Sedlmajer, Romana Duchoslavová do 07/2020, Lucie Ptáčníková, Lenka Polcerová od 
07/2020, Radka Peterová od 07/2020

ČLENOVÉ: 
Kristýna Andrlová, Pavel Duna, Viola Hoznauerová, Vít Hrdoušek, Jan Jaroš, Jan Kolaja, 
Jana Koňasová, Radka Peterová, Zuzana Pokorná, Simona Šafaříková, Dušan Zmožek, 
Lucie Bilderová, Romana Duchoslavová, Tomáš Lindner, Lucie Redlová, Marek Škorvaga, 
Michal Veselský, Petr Soběslavský, Alena Hábltová, Lucie Juříková, Jonáš Klimeš, Lucie Ptáčníková, 
Tomáš Sedlmajer, Petra Zíková, Ondřej Bradáč, Irena Pajerová, Radka Zelená, Michaela Čermáková, 
Lenka Kostelecká, Lucie Janoušková, Kamila Zbuzková, Aneta Haimannová, Veronika Ambrozyová, 
Lenka Polcerová, Alena Konečná, František Brázdilík, Michal Chvojka, Lucie Horáková, Petr Vosátka, 
Dagmar Fousková, Kamila Nováková

TÝM PRAŽSKÉ KANCELÁŘE INEX–SDA: 

Ředitelka: Lenka Kadeřábková
Ekonomka: Anežka Kopecká do 09/2020
FInanční asistentka: Hana Růžičková od 06/2020
Public Relations: Marek Šurkala, Adam Ludvík 
Účetnictví: Alena Válková 

Vysílání dobrovolníků do zahraničí: Aneta Slavíčková
Vysílání dobrovolníků do ČR: Zuzana Pitková
Program Dobrovolnictví pro všechny: Dominika Přikrylová 
Evropský sbor solidarity: Jana Hejkrlíková, Dominika Přikrylová 
Vzdělávací cyklus pro vedoucí workcampů: Jana Hejkrlíková
Program GLEN, GRV vzdělávání: Kristýna Sosnovcová 
INEXup: Barbora Kiss, Veronika Marková
INSPIRIT: Veronika Marková
Leaders of Change: Veronika Marková 
Projekt Fotbal pro rozvoj: hlavní koordinátor – Ansley Hofmann, Sonia Ennafaa, Tereza Krýdová, 
Jan Dvořák 
Dobrovolníci Evropského sboru solidarity: Kyriakos Panagasidis, Alí Berissoul Meroun

INEX-SDA Bílé Karpaty: předseda – Vít Hrdoušek 
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PODĚKOVÁNÍ

Školitelé: 
Petra Nová, Jonáš Klimeš, Ondřej Bradáč, Irena Pajerová, Lucie Ptáčníková, Petr Vosátka, 
Jana Hejkrlíková, Lenka Kadeřábková, Veronika Marková, Zuzana Pitková, Veronika Štětinová, 
Viktorie Antalová, Dominika Přikrylová, Lucie Horáková, Kamila Nováková, Irena Pajerová, 
Jakub  říž,  Anna Hubáčková, Kamila Nováková, Hana Růžičková, Tereza Líkařová, Ali Berrissoul, 
Kyriakos Panagasidis, Kateřina Becková, Veronika Zdobinská, Barbora Tembo, Kateřina Martínková  

Stážisté: 
Michal Zach, Barbora Ibrová, Hana Růžičková, Margaryta Antonova, Matyáš Bajer, 
Daniela Pažoutová, Matyáš Hyšperský, Viktória Antalová, Eva Kubínková

Dobrovolní vedoucí workcampů v ČR a zahraničí: 
Dominika Přikrylová, Adéla Horáková, Alena Konečná, Aleksandra Krajewska, Kristýna Langrová, 
Petr Vosátka, Bartoloměj Müller, David Dužár, Romana Šloufová,Kamila Nováková, 
Lenka Kadeřábková, Zuzana Pitková, Katarána Valačaiová, Viktoria Valeeva, Aneta Leskourová, 
Dominika Mažgútová, Nikola Dvořáková, André Marques, Rozálie Hovořáková, Viktorie Antalová, 
Lucie Kubičová, Barbora Lipská, Mai Phamová, Pavlína Haufová, Veronika Králová, Ondřej Krško, 
Tomáš Hora, Kyriakos Panagasidis, Zuzana Kolomazníková, Klára Sluková, Jiří Špurek, 
Daniel Němeček, Nicole Minichová, Jakub Šámal, Mariana Zavadil, Daniela Senečáková, 
Pavel Vodička, Karolína Skarabellová, Milan Hofman, Frederick Lowther-Harris, Marine Conan-Clement, 
Markéta Nováková 

Podporovatelé a partneři projektu Fotbal pro rozvoj: 
Erasmus+, HLMP, UEFA Foundation for Children, FIFA Foundation, Olomoucký kraj, 
streetfootballworld, MSIS, Oltalom, Kickfair, Univerzita Palackého v Olomouci 

Děkujeme všem našim členům, příznivcům, zaměstnancům, partnerům, dárcům, institucím 
a dobrovolníkům, kteří naši činnost podpořili. Patří mezi ně:
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Organizace zapojené do realizace projektu Fotbal pro rozvoj: 
Neposeda z.ú., Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, Ponton z.s., Člověk v tísni o.p.s.- 
sociální práce (Kladno, Kraslice, Ústí nad Labem, Bílina, Přerov), YMCA Praha, Salesiánské středisko 
volného času Kobylisy, DDM P3 Ulita Streetwork Beztíže, Jahoda Komunitní centrum, z.ú., 
Proxima Sociale o.p.s., Leccos, o.s., Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú., Diakonie Západ, 
Charita Ostrava, S.T.O.P., z.s., Buntaranta – turistický oddíl, Společnost Podané ruce o.p.s. 
(Prostějov, Olomouc), Armáda spásy Přerov, PONTIS Šumperk o.p.s., Hartenberg

Regionální koordinátoři projektu Fotbal pro rozvoj: Jakub Vokurka (Praha), Daniela Šnejdarová 
(Olomouc), Lenka Červená (Ostrava), Jiří Hovorka  (Ústí nad Labem), Michaela Šafránková  (Plzeň), 
Štefan Gabčo (Karlovy Vary)

Podporovatelé Dobrovolnictví pro všechny:
Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.

Donoři: 
MŠMT ČR, Magistrát Hlavního města Prahy, European Commision, European Solidarity Corps of 
European Union,, Dům zahraniční spolupráce (DZS), UEFA Foundation for Children, FIFA  oundation, 
Zeměkvět, Ministerstvo vnitra ČR, Nadace Vodafone, Nadace OSF, Olomoucký kraj, Visegrad Fund, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Firmy: 
CRDR – Bezpečnost práce, Ekobit, LMC – jobs.cz 

Individuální dárci: 
Robin Ujfaluši, Tomas Lindner, Renata Míchalová, Martin Šafr, Martina Renková, David Janků, Markéta 
Svobodová, Jan Žák, Zbyšek Štěpáník, Anna Václavíková, Eliška Charvátová, Veronika Mládková, 
Filip Cimburek, Petra Jalovcová, Iva Zázvorková, Michaela Drápelová, Daniel Fišer, Vojtěch 

Hudeček, Bartoloměj Müller, Eva Müllerová, Petr Vosátka, Anna Herzigová, Barbora Millerová, Petr 
Semkin, Antonín Vlček, Zuzana Petránková, Nela Hanáková, Pavel Žwak, Kateřina Jagošová, Robert 
Filipi, Aleš Vančura, Gabriela Přádková, Martina Rybáková, Petra Baštanová, Aneta Slavíčková, 
Kamila Nováková, Roman Černík, Jakub Dostál, Petr Soběslavský, Martina Vavřínová, Jana 
Válková, Markéta Měchurová, Anna Hubáčková, Nikola Doubravová, Adéla Ivan Jansová, Petra 
Nová, Marie Horňáková, Klára Tabášková, Jiří Panek, Renata Ludvíková, Lenka Martináková, 
Lucie Hromadová, František Sládek, Aleksandra Krajewska, Michal Tešnar, Tomáš Petrek, Martin 
Lelek, Simona Šafaříková, Jiří Šafr, David Semera, Andrea Šveřepovà, Gabriela Šťastná, Alexandra 
Mullerová, Kateřina Mišovičová, Jindriska Sevicová, Petra Las, Michaela Solnická, Simona Košcová, 
Eva Kapuciánová, Marie Krejsová, Josef Doležal, Tomáš Hora, Jiří Vojtíšek, Vojtěch Parkan, 
Matěj Appelt, Vladimíra Junková, Markéta Stloukalová, Filip Hoferek, Toradze Tornike, Tereza 
Boháčová, Robert Sigmund, Filip Sommer, Pavel Vinkler, Barbora Glaserová, Libor Vaněk, Jan 
Horešovský, Tereza Hanušová, Alena Lacková, Anna Brandejsová, Markéta Nováková, Dominika 
Drlíková, Valérie Bížová, Adéla Bajerová, Rostislav Ontko, Daniela Roreitnerová, Pavlína Fronková, 
Vít Sklebeny, Vojtěch Trusík, Pavel Dobiáš, Šimon Fiala, Lenka Jahelková, Barbora Cepickova, 
Klára Spáčilová, Lucie Bara, Ondrej Šamonil, Věra Novíčková Obelczová, Martina Ekrtová, Petra 
Detersová, Michaela Jelenová, Jitka Tichá, Sylva Horáková, Lenka Křičková, Zdeněk Jelínek, Lucie 
Janoušková, Markéta Pokorná, Pavel Číha, Jiří Zeman, Marcela Hrádková, Alena Vítová, Eva 
Doleželová, Kristýna Andrlová, Tadeáš Jakub, Markéta De Rooy, Roman Sedlák, Ondřej Marek, 
Honza Demuth, Klára Dubinová, Zdeňka Slaninková, Kateřina Šimková, Anna Bláhová, Tereza 
Vybíralová, Michal Zikmund, Tereza Jelínková, Vojtěch Novák, Filip Albert, Zuzana Tomaščinová, 
Karolína Ptáková, Katerinař Hladká, Jindřich Andrš, Eva Balcarová, Lukáš Policar, Tadeáš Rozboril, 
Dominika Zabrucká, Anna Tučková, Thomas Katakalidis, Kateřina Suková, Michal Just, Zuzana 
Vacková, Delina Braho, Dáša Goldmannová, Martina Jašková, Hoang Anh Nguyen, Anna Fatyga, 
Eliška Nováková, Pavel Jirmus, Martin M., Milan Hoplíček, Tomáš Kulhánek, Tomáš Petrek, Zuzana 
Heleyová, Tomáš Barsa, Julie Brabcová, Julie Faltysová, Marek Polanský, Marek Novotný, Mathieu 
Huynh, Radka Stýblová, Jan Vlachý, Veronika Spiegelová, Anežka Bártíková, Petr Vozka, Veronika 
Černá, Adéla Plátková, Hana Napravniková, Tom Křížek, Milan Slavíček, David Daroque, Ivana 
Křížková, Lucie Bilderová, Clara Vyorálková, Michaela Šedinová, Mary Keane, Jonáš Klimeš, Alena 
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Hábltová, Alena Konečná, Radka Zelená, Lenka Polcerová, Viola Hoznauerová, Irena Pajerová, 
Kamila Zbuzková, Lenka Kostelecká, Lucie Ptáčníková, František Brázdilík, Jan Ženíšek, Jana 
Koňasová, Kateřina Naňáková, Kateřina Fialová, Aneta Haimannová, Denisa Šindelková, Romana 
Duchoslavová, Radka Peterová, Vít Hrdoušek, Lara Atatoprak, Zlatka Zbořilová, Jakub Krutský, 
Barbora Dudková, Marta Špeldová, Gabriela Ostárková, Anna Janošková, Aleš Křenek, Michaela 
Krutská, Julie Polanecká, Zuzana Slepičková, Tadeáš Kalvoda, Amanda Tully, Ondřej Šedivý, Klára 
Sobotková, Jan Dressler, Vojtěch Papež, Helena Mašátová, Markéta Jirovská, Katarína Valačaiová, 
Kateřina Kunteová, Sandra Šindelářová, Kamila Kuchtová, Kryštof Horáček, Eva Machová

Zvláštní poděkování patří těmto lidem: 
Jakub Šnorbert, Karel Novotný, Lukáš Hejna, Daniel Franc, Tomáš Sedlmajer, Jonáš Klimeš

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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A FEW WORDS 
ABOUT INEX

INEX – Association for Voluntary Activities (INEX) is a non-governmental organisation founded 
in 1991 to carry out and support international voluntary work and intercultural education. 
The mission of INEX is to organise international voluntary projects, educational programs and 
campaigns and 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. INEX creates 
space where people can gain new experience, improve their skills and form their understanding 
of the complexity of the world around them. INEX has its main office in Prague. Apart from this 
there are two independent branches of INEX, one in Brno, the second biggest city in the Czech 
Republic, one in Tvarožná Lhota, a small village in South Moravian region. Each branch has its 
own individual activities and separate financial management. 

THE PRAGUE OFFICE ACTIVITIES: 
      •  Sending volunteers abroad 
      •  Accepting volunteers for voluntary projects in the Czech Republic
      •  Football for Development
      •  Trainings and educational activities - predeparture and post-arrival meetings,
 international seminars, trainings, e-learning, INEXup, IM-PROVE, etc.

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 
seniors. The work doesn’t usually require any specific qualifications; the most important thing 
is motivation. Before leaving for a project everybody is trained according to the needs of the 
country they go to. 
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Short-term international projects (workcamps)
These are the most popular voluntary projects. They last two to three weeks and the aim is not 
just the work itself but also getting to know the place and the culture of the place better and also 
making new contacts with other volunteers from different countries. Accommodation and food is 
provided to volunteers for free; they must only arrange and pay for their travel. 

Mid-term and long-term volunteer projects 
The mid-term projects last 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. 

European Solidarity Corps (ESC) 
Apart from these volunteer projects INEX also sends volunteers to the projects of the European 
Solidarity Corps (ESC) an former projects of the European Voluntary Service (EVS). The EVS/ESC 
is a part of the informal educational program of the European Commission called Erasmus+.  
These can be anything between two weeks and twelve months in duration and their remit is 
mainly work with children and youth, social work, ecology and culture. 

ACCEPTING VOLUNTEERS FOR VOLUNTARY PROJECTS IN THE CZECH REPUBLIC 

Every year we organise around 30 local workcamps. Workcamps are based on the needs  
of a given locality and are always created in cooperation with INEX and local partners. We mainly 
support projects focused on community development, restoration of historical landmarks, social 
projects and environmental projects. 

FOOTBALL FOR DEVELOPMENT

The project Football for Development engages the youth in different regions of the Czech Republic 
through non-formal education activities based on football. In collaboration with youth and leisure 
centres we have developed a curriculum of activities based on football, which teaches children 
and young people important values such as tolerance, respect and gender equality. The football 
activities also teach them skills such as leadership, communication and cooperation. We achieve 
this notably thanks to our „league of fair-play football“ which encourages players to discuss and 
determine rules together, solve game match situations without the intervention of referees and 
reflect on the outcomes of the game. In this league players get awarded for their fair-play and not 
just their sportive abilities.

TRAININGS AND EDUCATION

We organise several trainings, evaluations, international meetings, seminars and further 
educational activities throughout the whole year. We are also active within the digital space as we 
participated in development of IM-PROVE app, which helps volunteers to record their acquired 
skills, and E-TICK - online course on ethical communication.

INEXup is a programme which supports volunteers in their intention to carry out their own 
projects in their own community. It allows to test the realization of their idea for a project  
in a safe environment and with the full support from both INEX and other volunteers from already 
existing projects.
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