
INEX SLAVÍ 30 LET!



Už 30 let uběhlo od doby, kdy se INEX-SDA oficiálně 
pustil do mezinárodního dobrovolnictví a neformálního 

vzdělávání.

O tři dekády později je svět vzhůru nohama, ale INEX stále 
vytrvává ve svém snažení.

A co se během těch dlouhých 30 let stalo?



30 LET INEXU 
V ČÍSLECH

16 444
Dobrovolníků a dobrovolnic 

se s námi zapojilo do projektů 
mezinárodního dobrovolnictví  

ve světě.

Dobrovolníků a dobrovolnic 
s námi absolvovalo projekty 

mezinárodního dobrovolnictví  
v České republice.

11 784

Českých workcampů 
jsme od našeho vzniku 

uspořádali.

1 070



DIVOKÉ 
DEVADESÁTKY

Začátky byly krušné jako celá porevoluční doba. 
V provizorní INEXácké kanceláři byla hrstka zapálených 

dobrovolníků, kteří začínali psát úvodní kapitolu 
dobrovolnictví v ČR.

léto 
1991

podzim 
1998

První INEXí
workcamp

10. dubna 
1991

INEX je oficiálně  
na světě!

1994

INEX členem
Alliance of European 

Voluntary Organisations

1995

1. INEXí počítač

1998

INEX v celosvětové 
síti organizací 

CCIVS

Nové jméno,  
nové logo

1999

Máme 1. regionální 
pobočku



ROZVOJOVÉ 
DVOUTISÍCOVKY

Přelom tisíciletí - workcampy jedou jako na běžícím pásu. 
Rozhazujeme své „INEXí sítě“ nejen po českém venkově a 

po Evropě, ale hlavně v zemích globálního Jihu a celkově se 
angažujeme na poli rozvojové problematiky.

20022000

EVS - dobrovolnictví
po Evropsku

2001 2004 2006

   Založení pobočky 
v Tvarožné Lhotě

INEX zakládá  
České Fórum pro  

rozvojovou spolupráci

Získání akreditace 
MVČR pro vysílací 

organizace

2004

GLEN - program 
globálního vzdělávání

Vykopáváme Fotbal 
pro rozvoj



AKTIVNÍ 2010's

Měli jsme v INEXu napilno! Vzniklo tolik nových 
aktivit a projektů a zaměřili jsme se na to, aby mohl 

workcampovat opravdu každý.

20142010

Spouštíme program 
Dobrovolnictví pro 

všechny

Projekt mezikulturního 
vzdělávání "Stereotýpek 

v nás"

2011 2015 2018

DoK - realizuj 
vlastní projekt

IM-PROVE: 
první appka pro 

dobrovolníky

2015

"Zrealizuj 
workcamp ve svém 

městě"

Leaders of 
change



NEVYZPYTATELNÝ 
ROK 2020

Čelíme nové výzvě. Jak realizovat dobrovolnictví a 
neformální vzdělávání v době světové pandemie?

Realizujeme virtuální 
workcampy

Uskutečnili jsme 25 českých workcampů 
pro české dobrovolníky

Vzdělávací cyklus pro campleadery jsme obohatili  
o rozšiřující online školení "Zdokonal se jako vedoucí"

Proběhlo online školení „Zrealizuj 
workcamp ve svém městě“



„INEX naplňuje vizi o vytváření příležitostí k aktivnímu 
zapojení se do společnosti skrze své aktivity již po 30 let.  
Svět se vyvíjí a vždy se budou objevovat nové příležitosti, 
překážky i spolupráce. Naše vize ale zůstává stejná a do 
budoucna hodláme i nadále připravovat projekty, které 
pomáhají našim dobrovolníkům získávat vědomosti, 
zkušenosti a postoje užitečné pro osobní, občanský  
i profesní život.“

Lenka Kadeřábková, ředitelka

BUDOUCNOST ANEB 
KAM INEX SMĚŘUJE



© 2021 INEX-SDA
www.inexsda.cz

„Děkujeme všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří se 
během posledních 30 let zapojili do našich aktivit!“

- Tým INEXu


