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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).
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ÚVODNÍ SLOVO
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Milí přátelé a podporovatelé INEXu,
čas plyne jak voda a já mám milou povinnost vám nastínit, co se u nás v INEXu odehrálo v roce
2021. Byl to rok plný zážitků a my jsme se rozhodně nenudili!
Každý rok je výjimečný a v roce 2021 INEX oslavil 30. narozeniny. Za dobu naší existence jsme
do zahraničí vyslali více než 16 000 dobrovolníků, v České republice hostovali přes 11 000
dobrovolníků a uspořádali přes 1 000 českých workcampů. A to jsou rozhodně čísla, na které
můžeme být všichni společně hrdí. Oslavu jsme si bohužel připomněli jen online, avšak vytvořili
jsme také brožuru, jejíž část naleznete i v této výroční zprávě.
I nás stále pronásledovala pandemie, ale už jsme lépe věděli, jak s ní pracovat. Byli jsme tak
schopni zorganizovat 34 workcampů v České republice již s mezinárodními skupinami. Na
české workcampy se tak podívalo 222 dobrovolníků a dobrovolnic. Podařilo se nám vyslat též i
dobrovolníky a dobrovolnice do zahraničí, konkrétně 150 lidí, což je 3x více než v roce 2020.
Pokračovali jsme v organizaci skupinových dobrovolnických projektů Evropského sboru solidarity
a přidali je tak na naši klasickou nabídku aktivit. Navíc jsme v roce 2021 získali akreditaci (tzv.
Quality label) pro organizování těchto aktivit na následujících 7 let.

V roce 2021 nás naši příznivci opět podrželi a pomohli nám v situaci, která nás odřízla od
finančních zdrojů přicházejících z možnosti vysílat dobrovolníky do zahraničí. V naší sbírce pro
workcampy se podařilo vybrat přes 120 000 Kč a podporu jsme získali i od několika nadací. Díky
těmto prostředkům jsme přečkali finanční výpadek a mohli se soustředit na zkvalitňování naší
práce.
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.

A u Quality label nekončíme. V roce 2021 se můžeme chlubit ještě jednou akreditací, a to sice pro
Erasmus+ klíčové aktivity 1 – například na školení pro mládež a pracovníky s mládeží také na 7 let
(aby chlubení nebylo málo, v roce 2021 existovaly v ČR jen 2 organizace s touto akreditací). Také
jsme úspěšně dokončili projekt INSPIRIT, který se věnuje uznávání dobrovolnické praxe a o kterém
si můžete více přečíst v samotné výroční zprávě.
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30 LET INEXU

Přejít na brožuru INEX slaví 30 let

OBECNÉ INFORMACE O SPOLKU
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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.

Jsme rovněž vysílající organizací Evropského sboru solidarity (dříve Evropské dobrovolné služby).
Přijímání dobrovolníků ze zahraničí
Pro zahraniční i české zájemce organizujeme ročně až 30 dvoutýdenních 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.
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 INEXup, 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).

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.

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

PRAŽSKÁ KANCELÁŘ
Vysílání dobrovolníků do zahraničí
Zájemcům z České republiky každoročně umožňujeme účast na některém z přibližně 1 000 dobrovolnických
projektů po celém světě. Projekty trvají od 1 týdne do 1 roku a mají různé pracovní zaměření.
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WORKCAMPY V ZAHRANIČÍ
A ČESKÉ REPUBLICE
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VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ
KRÁTKODOBÉ MEZINÁRODNÍ PROJEKTY (WORKCAMPY)
Účast na krátkodobých mezinárodních projektech, tzv. workcampech, byla v roce 2021 stále
negativně ovlivněna celosvětovou pandemií COVID-19. Uzavřené hranice a rychlé změny opatření
v jednotlivých zemích měly dopad na velké množství mezinárodních workcampů. Kvůli opatřením
musely být mnohé workcampy odsunuty na jiný termín nebo byly zrušeny. I navzdory tomu se
podařilo vyslat více než 150 dobrovolníků do zahraničí. Dobrovolníci mohli sledovat aktuální
opatření na semaforu Ministerstva zahraničních věcí, který jsme v loňském roce propojili s naší
databází.

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 2021 zúčastnil 1 dobrovolník, který se zúčastnil projektu v Rumunsku.

V důsledku nepříznivé situace někteří z našich zahraničních partnerů pokračovali v organizování
virtuálních workcampů. Prostřednictvím online aktivit se tak dobrovolníci mohli potkat se svými
vrstevníky z jiných zemí, vzdělávat se a procvičovat společně cizí jazyk.
V roce 2021 se 157 dobrovolníků zúčastnilo workcampů v zahraničí. Kvůli omezenému cestování
se největší část českých dobrovolníků vydávala na workcampy v tuzemsku. Ze zahraničních
zemí byl největší zájem o workcampy v Německu a ve Francii. Dobrovolníci vyjeli také například
do Portugalska, Španělska a na Island. Z mimoevropských zemí (v rámci Cyklu globálního
dobrovolnictví) se nejvíce dobrovolníků vydalo do Mexika.

DLOUHODOBÉ DOBROVOLNICKÉ PROJEKTY (LTV – LONG TERM VOLUNTEERING)
Kromě krátkodobých workcampů doplňují nabídku i dlouhodobé projekty trvající od jednoho do 12
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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 2021 pod hlavičkou Ministerstva vnitra ČR.
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DOBROVOLNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Na začátku roku 2021 bylo připraveno 34 workcampů, které byly publikovány v databázích
zahraničních partnerů a byly v procesu přijímání dobrovolníků. Některé workcampy však byly
zrušeny místními partnery v důsledku zvýšených výdajů na chod jejich organizace. Mezinárodní
účast na workcampech byla omezena pouze na dobrovolníky z EU nebo dlouhodobě pobývající
v zemi EU. Přes intenzivní propagaci workcampů byl zájem mnohem nižší než před rokem 2020.
Některé workcampy byly proto zrušeny v důsledku nízkého zájmu ze strany dobrovolníků. V
roce 2021 jsme se potýkali s velkým množstvím zrušených přihlášek na poslední chvíli. Tato „last
minute“ zrušení účasti nejčastěji přímo souvisela s každotýdenními změnami vstupních podmínek
do ČR a s tím souvisejícími zvýšenými náklady na účast v projektu.
V roce 2021 jsme tedy spolu s 25 místními partnery zrealizovali 27 workcampů ve 23 lokalitách po
celé ČR, kterých se zúčastnilo 222 českých a zahraničních dobrovolníků (více než 70 % mládež do
30 let), z nichž se 44 zapojilo jako vedoucí. Jeden z workcampů, na hradě Hauenštejn, byl určen pro
věkovou skupinu 15-17 let a zúčastnili se jej dobrovolníci z Francie a ČR, kteří se připojili k dětem z
dětských domovů. Podpořili jsme také účast 10 dobrovolníků s omezenými příležitostmi na našich
workcampech. Jednalo se především o dobrovolníky se sociálně-ekonomickým znevýhodněním
a zdravotním znevýhodněním. Celkem se konalo 6 nových workcampů (v nové lokalitě s novou
partnerskou organizací či obcí): v Janovicích u Rýmařova, v obci Modletín v Železných horách, v
Malé Úpě v Krkonoších, v Hraběticích v Jizerských horách a v Předklášteří u Tišnova, kde se spolu
spojily zkušená a nová partnerská organizace na projektu česko-německé spolupráce. Uspořádali
jsme také 1 víkendový workcamp ve Tvarožné Lhotě.
Díky workcampům bylo odpracováno přibližně 11 800 hodin dobrovolnické práce na veřejně
prospěšných a neziskových projektech v oblasti rozvoje venkova, ekologie, sociálních služeb a
obnovy památek. Součástí workcampů byla celá řada menších či větších lokálních komunitních akcí
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se zapojením místní komunity. Na workcampech jsme také zrealizovali 6 workshopů se zaměřením
na reflexi kompetencí s využitím aplikace IM-PROVE, kterých se zúčastnilo 53 dobrovolníků.
V rámci vzdělávacího cyklu jsme vyškolili 38 nových vedoucích, z nichž 29 následně vedlo
workcamp. Školením „Zrealizuj workcamp ve svém městě!“ prošlo celkem 6 zástupců NNO
a obcí a 6 dalších (absolventi školení z roku 2020) obdrželo zvláštní podporu během příprav
prvního vlastního workcampu. Na konci workcampové sezony se opět uskutečnilo ponávratové
setkání v Hostinném, kterého se zúčastnilo 14 vedoucích českých workcampů a 3 dobrovolníci.
Školení Zdokonal se jako vedoucí, které bylo určeno zkušeným vedoucím i těm, co mají o vedení
workcampu zájem, se na podzim 2021 podařilo uspořádat v offline formě a se 7 účastníky jsme se
věnovali třeba otázkám inkluze a genderu na workcampech.
Dne 5. 11. 2021 uspořádal INEX síťovací a evaluační setkání, kterého se zúčastnilo 9 organizátorů
workcampů v ČR (zástupci NNO a obcí). Setkání poskytlo prostor pro příklady dobré praxe a výměnu
zkušeností. Účastníci navíc získali nový vhled do tématiky genderové rovnosti na workcampech
skrze interaktivní workshop.

Program „Dobrovolníci pro obce a organizace“ je akreditován dle zákona č. 198/2002 Sb.,
o dobrovolnické službě, a v roce 2011 byl finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky v rámci projektu „INSPIRUJ SE ZÁŽITKEM: neformálním
vzděláváním a dobrovolnictvím k aktivnímu občanství“. Zrealizuj workcamp ve svém městě,
setkání partnerů a Mezinárodní den dobrovolnictva pak byl podpořen KPMG.
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PŘEHLED LOKALIT WORKCAMPŮ V ČR 2021

LEGENDA K MAPĚ
Pomáhám komunitě
Pomáhám památkám
Pomáhám lidem
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Pomáhám přírodě
Pomáhám ve skupinách ESC
Pomáhám přes víkend

PŘEHLED PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ WORKCAMPŮ V ČR
PARTNERSKÁ ORGANIZACE

LOKALITA

Antikomplexz.s.

Výsluní, Kovářská (Ústecký)

Spolek pro Obnovu pivovaru v Janovicích

Janovice u Rýmařova (Moravskoslezský)

Antikomplexz.s. spolu s Hojnost z.s.

Předkláštěří u Tišnova (Jihomoravský)

Benediktus, z.s.

Modletín (Vysočina)

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.

Hrabětice (Liberecký)

Spolek přátel krkonošské přírody

Horní Malá Úpa (Královehradecký)

Čmelák - Společnost přátel přírody, z.s.

Liberec (Liberecký)

Česká Kamenice

Rabštejn (Ústecký)

Farmstudio - středisko umění a kultury, z.s.

Vysoká (Středočeský)

Hnutí Brontosaurus Jeseníky

Zastávka, Uhelná (Olomoucký)

Julinka, z. s.

Teplicích nad Metují, Adršpach (Královehradecký)

Eurosolar.cz

údolí Celního potoka, Stoupá/Alt Pocher, Lesná (Plzeňský)

Obec Nová Lhota

Nová Lhota (Jihomoravský)

Centrum pro všechny, spolek

Jizbice, Nymburk (Středočeský)

RADKA, z.s.

Kadaň /Maršovice (Ústecký)

INEX-SDA Bílé Karpaty

Tvarožná Lhota (Jihomoravský)

Jilemnický lidskoprávní spolek (MNOHO SVĚTŮ)

Jilemnice (Liberecký)

Cisterciácké opatství Porta Coeli

Předklášteří u Tišnova (Jihomoravský)

Opři se, z.s.

Horní Hrad (Karlovarský)

Svobodný statek na soutoku, o.p.s.

České Kopisty (Ústecký)

Tvrz Veselí, z.s.

Veselí nad Úhlavou (Plzeňský)

Studio ALTA

Praha

MAS Radbuza, z.s.

Kozolupy (Plzeňský)

Obecní úřad Chotyně

Hrad Grabštejn (Liberecký)

Město Odolena Voda

Odolena Voda (Středočeský)

neuskutečněn

Čmelák - Společnost přátel přírody, z.s.

Liberec (Liberecký)

neuskutečněn

Centrum Tábor, z.s.

Nová Ves nad Popelkou (Liberecký)

neuskutečněn

Spolek Šemíka z Čechtína

Čechtín (Vysočina)

neuskutečněn

Židovská obec Brno

Holešov (Zlínský)

neuskutečněn

Eurosolar.cz

Lesná (Plzeňský)

neuskutečněn
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EVROPSKÝ SBOR
SOLIDARITY (ESC)

Kromě 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 v členských zemích Evropské unie a v partnerských
státech. Projekty mohou být skupinové (v délce 2 týdnů až 2 měsíců) či individuální (v délce 2 až
12 měsíců). Prostřednictvím INEXu se mladí lidé účastní projektů, které se zaměřují např. na práci
s dětmi a mládeží, ekologická a environmentální témata, kulturu či mezinárodní spolupráci. 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 školení a (online) jazykový
kurz.
V roce 2021 bylo prostřednictvím INEXu vysláno do zahraničí celkem 20 dobrovolníků na
dobrovolnické projekty ESC, kteří působili např. ve Francii, Německu, Dánsku, Řecku.
V únoru 2021 zároveň přijeli do naší pražské kanceláře dva dobrovolníci z Německa a z Brazílie,
aby v rámci ročního ESC projektu poznali činnost naší organizace a zapojili se do jejího dění.
Jule Kurka se zapojila do projektu přijímání zahraničních dobrovolníků na workcampy v České
republice. Pedro Ivo Costa Rodrigues pomáhal s realizací programu Fotbal pro rozvoj. Oba se také
zapojili do tvorby našeho podcastu DOBRO.CAST a vedli workcampy v České republice.
Projekty ESC jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie. V České republice program
zajišťuje Dům zahraniční spolupráce.
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DOBROVOLNICTVÍ
PRO VŠECHNY

Program Dobrovolnictví pro všechny vytváří příležitosti a poskytuje konkrétní a praktickou
podporu všem zájemcům, kteří ji uvítají. Jedná se tedy o 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.
V roce 2021 jsme díky programu podpořili jednu dobrovolnici v účasti na projektu ve Francii.
Na workcampech v ČR jsme v rámci programu přivítali dvě skupiny dobrovolníků s omezenými
příležitostmi ze zahraničí. Ty spolu s ostatními dobrovolníky svou aktivitou podpořili komunitu
Svobodného statku na soutoku a podíleli se na přípravách festivalu Nultý bod ve Studiu Alta.

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 2021 program finančně podpořili: Moneta Money Bank, Evropský sbor solidarity
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FOTBAL PRO ROZVOJ
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Fotbal pro rozvoj je dlouhodobý projekt INEXu, který od roku 2006 staví své aktivity na
jednoduchém principu využití fotbalu k sociální soudržnosti, osobnímu rozvoji a vzdělávání. A
protože se fotbal díky své atraktivitě a jednoduchosti hry těší u mladých lidí velké oblibě, daří se
díky němu rozvíjet jejich životní dovednosti napříč různým sociálním a ekonomickým prostředím,
z nichž pocházejí. Klademe důraz na fair play, inkluzi, vzájemný respekt, toleranci, a přenášíme je
z fotbalového hřiště do kontextu každodenního života.
Tyto principy uplatňujeme v praxi v naší platformě Ligy férového fotbalu, kterou hrajeme celoročně
v 6 krajích České republiky – na Karlovarsku, Ústecku, Olomoucku, Plzeňsku, Ostravsku a v Praze.
V roce v 2021 jsme spolupracovali se 14 organizacemi sociální práce nebo volnočasových aktivit
a jejich 17 centry, kluby a pobočkami.

a v České republice v září 2021. Zároveň jsme pokračovali v projektech na téma anti-radikalizace
skrze sport a občanské angažovanosti mladých. Během roku byl zahájen nový projekt cílený na
sociální kohezi a koncept „living labs“ společně s Univerzitou Palackého a dalšími zahraničními
univerzitami a neziskovými organizacemi.
Věříme, že se nám v roce 2022 podaří jednak stabilizovat aktivity a turnaje v rámci Ligy férového
fotbalu a zároveň oslovit nové účastníky z formálního vzdělávání a trenéry, kteří budou moci
podpořit naše místní partnery. Vzhledem k současné situaci rozšíříme naši činnost o integrační
aktivity určené pro děti a mladé migrující z Ukrajiny.

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. V roce 2021 jsem zrealizovali 12 workshopů na téma fotbalu3, antiradikalizaci skrze sport a rozvoje sociálních dovedností. Zúčastnilo se jich 64 sociálních pracovníků
a pracovníků s mládeží.
Protože pandemie přerušila naše běžné aktivity, organizovali jsme v průběhu roku 9 online Sněmů
pro hráče a trenéry naší Ligy férového fotbalu. Celkově na nich bylo přítomno 152 účastníků.
Každý ze Sněmů měl specifické téma jako rovnost, respekt nebo sport s fyzickým omezením. Jako
hosté se jich účastnili fotbalistka Gabriela Frolíková, Václav Uher, zakladatel České Powerchair
hockey federace nebo Lukáš Houdek, romista, novinář a zakladatel Hate Free Culture.
Na mezinárodní úrovni se nám podařilo v rámci projektu „Visegrad football for good“ uskutečnit
dva mezinárodní tréninky pro mladé lídry a navazující mezinárodní turnaje v Maďarsku v září 2021
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Projekt Fotbal pro rozvoj byl v roce 2021 financován díky podpoře nadací UEFA Foundation for
Children a FIFA Foundation, Magistrátu Hlavního města Prahy, Visegradského fondu a Evropské
komise prostřednictvím programu Erasmus+.
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„Díky lize tak máme možnost ukázat,
že spolu mohou hrát společně holky i kluci
různých věků, temperamentů a zájmů.”
Účastník Ligy férového fotbalu, tým z Hané

CELÁ LIGA FÉROVÉHO FOTBALU 2021

ONLINE AKTIVITY

Hrací dny

17

Sněmy pro hráče a trenéry LFF

9

Týmy

25

Počet účastníků na sněmech LFF

22 během jednoho sněmu, dohromady 152

Hráči

181

Z toho dívky

43 (24 %)

Zápasy

136

Mediátoři

29

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

Trenéři

32

Workshopy

12

NZDM, kluby

17

Počet účastníků workshopů

64

Organizace

14

Mezinárodní tréninky pro mladé lídry

2

Věková skupina

4-70

Počet vytrénovaných mladých lídrů

12

Nedílnou součástí všech našich programů jsou vzdělávací aktivity, které probíhají formou seminářů,
školení, přípravných a ponávratových setkání či e-learningu. V rámci našich aktivit pracujeme jak s
uznáváním získaných kompetencí ze strany univerzit, tak s rozpoznáváním kompetencí z pohledu
samotných dobrovolníků.

VZDĚLÁVACÍ
AKTIVITY
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Tématu uznávání kompetencí nabytých skrze dobrovolnickou činnost a neformální vzdělávání se
věnují naše dva velké strategické projekty INSPIRIT a IM-PROVE. Abychom věděli, jaké dopady
naše aktivity na účastníky mají, vytvořili jsme komplexní systém měření dopadu naší činnosti na
workcampech a u Vzdělávacího cyklu pro vedoucí, a to s pomocí projektů od Open Society Fund.
V roce 2021 jsme také získali akreditaci v programu Erasmus+ Klíčová akce 1, čímž jsme se stali
jednou ze dvou organizací v ČR držících tuto akreditaci. Natočili jsme 10 podcastů (DOBRO.CAST)
o zkušenostech z dobrovolnictví a vzdělávání z různých pohledů a od různých aktérů. Také jsme
vytvořili 4 workshopy pro firmy, abychom měli možnost rozšiřovat naše hodnoty i mimo naši
sociální bublinu. V neposlední řadě tu určitě patří prostor i našim INEXup aktivním skupinkám,
které pracují na rozjezdech vlastních projektů za naší menší či větší podpory.
INSPIRIT
Erasmus+ projekt INSPIRIT přinesl na akademickou půdu metodiku neformálního vzdělávání a
zkušenost získanou dobrovolnictvím, a to výzkumem a následným dialogem mezi vysokými
školami a dobrovolnickými organizacemi. Projekt byl založen na výzkumu nově získaných
kompetencí účastníků Vzdělávacího cyklu pro vedoucí workcampů, které jsme měřili v letech
2019 a 2021. Výsledkem projektu je publikace, ve které je detailně vysvětlený celý výzkum a jeho
výsledky, a brožura, kde sdílíme nejdůležitější výstupy projektu a sdílíme tipy a zkušenosti, které
jsme nabyli díky spolupráci s vysokými školami. Brožura byla sdílena zahraničním organizacím
skrz mezinárodní workcampové sítě, a tak i ostatní organizace mohou využít výstupy projektu k
podpoře jejich aktivit a navázání spolupráce s vysokými školami.
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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 jednoduše 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
rámci kterého jsme v roce 2021 pracovali na dalších zlepšeních aplikace, především její mobilní
verze, aby ji zájemci mohli využívat již i přímo během své dobrovolnické zkušenosti.
Erasmus+ akreditace KA1
V roce 2021 jsme získali akreditaci Klíčové aktivity 1 programu Erasmus+ mládež jako jedna ze
dvou organizací v České Republice. Tato akreditace nám umožní pořádat mezinárodní školení
a aktivity pro roky 2021-2027. I když tyto plánované aktivity budou rozmanitého charakteru a
budou se týkat rozdílných témat, vždy budou reflektovat jak Evropskou vizi, tak vizi a hodnoty
INEXu.
Leaders of Change
V roce 2021 jsme uspořádali mezinárodní školení Leader of Change v rámci projektů Erasmus+.
Toto devítidenní školení osobnostního rozvoje je zaměřené na zdokonalení dovedností ve vedení
lidí (leadership) skrze sebereflexi. Nabízíme ho především naším dobrovolným vedoucím a
školitelům, aby jim otevřelo obzory a poznali lépe nejen sami sebe, ale také lépe porozuměli
svému okolí. Během školení pracujeme s postoji a předpoklady účastníků tak, aby se usadili sami
v sobě jako lidé i jako leadeři. Další aktivita tohoto školení proběhne v roce 2022.
ProPaD (Progress on the Path of Digitalisation)
Erasmus+ projekt ProPad reaguje na naší potřebu spojenou s nedostatkem specifických online
nástrojů. Projekt funguje pod vedením německé organizace IBG a my jsme jedni z partnerů
projektu. Záměrem projektu je vytvořit online vzdělávací platformu, která rozšíří klasické školení
34

vedoucích, na čemž jsme začali pracovat již v roce 2020. V roce 2021 jsme se kromě online školení
vedoucích zaměřili na práci s konceptem virtuálního dobrovolnictví a tvorby digitální knihovny
virtuálních projektů pro IVS organizace.
INEXup
INEXup byl spuštěn již v září 2018. Jde o startupový a vzdělávací program, který podporuje
dobrovolníky v jejich záměru realizovat vlastní projekt. 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. V návaznosti na INEXup jsme v roce 2021 zahájili
projekt K-SPACE. Jedním z cílů nového projektu je získat nové účastníky/skupinky INEXup a
vytvořit novou strukturu pro jejich mentoring ze strany INEXu.
Velikého úspěchu dosáhla stávající skupinka Re-sáčkujeme, která obdržela grant pro Solidární
projekt pod Evropským sborem solidarity. Re-sáčkujeme si díky projektu klade za cíl snížit spotřebu
jednorázových plastových a papírových sáčků v pekárnách a kavárnách pomocí ručně vyráběných
látkových sáčků na pečivo, vytvářet alternativu k jednorázovým mikrotenovým sáčkům splňující
kritéria cirkulární ekonomiky. Zároveň cílem projektu je zapojit seniory, kteří budou šít látkové
sáčky do pekáren. INEX-SDA je napříč tímto projektem provází.
Vzdělávací platforma Dobrovolnická akademie INEX 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 2021 se
konaly akce v online i offline formě a celkově bylo uspořádáno víkendové online školení Trenéři
trenérům, 2 workshopy pro veřejnost – jeden online a jeden offline, dále 3 networkingy koučů a
1 koučovací večer pro veřejnost a 1 individuální konzultace.
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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 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

SPOLUPRÁCE NA NÁRODNÍ
A MEZINÁRODNÍ ÚROVNI
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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 Sport Association (Budapešť, Maďarsko)
• Kickfair (Ostfildern, Německo)
• Kicken ohne Grenzen (Vídeň, Rakousko)
• Egyesek Youth Association (Budapešť, Maďarsko)
• IBG (Stuttgart, Německo)
• Zavod Voluntariat (Lublaň, Slovinsko)
• Young Researchers of Serbia (Bělehrad, Srbsko)
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DOBROVOLNICTVÍM MĚNÍME SPOLEČNOST

83 %

69 %

76 %

59 %

76 %

Díky účasti na workcampu mám
větší chuť se setkávat s rozdílnými
lidmi (např. rozdílného věku,
genderu, náboženství, kultur, zemí,
rozdílné ekonomické situace).

Díky účasti na workcampu je teď pro
mě snazší vyvinout iniciativu, pokud
to situace vyžaduje.

Na workcampu jsem se naučil/a
lépe naslouchat druhým lidem.

Díky workcampu jsem si více
uvědomil/a, že lidé – i když se často
snaží –nemají stejné příležitosti (pro
dobrou práci, bydlení, vzdělávání,
apod.).

Účast na workcampu mi pomohla
si uvědomit své silné stránky.

Realizaci šetření podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je
podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.

FINANČNÍ ZPRÁVA /
THE FINANCIAL REPORT
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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 2021 se ziskem 287 Kč.

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 2021 resulted in profit
of 287 CZK.
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VÝNOSY DLE ZDROJŮ / INCOME BY SOURCE

KČ / CZK

%

ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ PODLE DRUHU / EXPENDITURE BY SOURCE

KČ / CZK

%

ÚČASTNICKÉ (A REGISTRAČNÍ) POPLATKY / PARTICIPANTS FEES

599 897 Kč

6,01%

Mzdové náklady / Employee wages

4 802 670 Kč

48%

PROVOZNÍ DOTACE / GOVERNMENT AND EU FUNDING
MV - Vysílání dobrovolníků na projekty do zahraničí

8 687 161 Kč
129 280 Kč

87,05%
1,30%

Cestovné, kapesné a vzdělávací náklady zaměstnanců / Travel costs + benefits + pocket money

773 536 Kč

8%

Pořízení materiálu a drobného hmotného majetku / Material, goods

224 206 Kč

2%

MV - Dobrovolníci pro obce a organizace

185 000 Kč

1,85%

Provozní náklady kanceláře / Utilities and office expenses

906 438 Kč

9%

MŠMT - Inspirace zážitkem

788 328 Kč

7,90%

ČRA - Kapacity

427 838 Kč

4,29%

ČRA - GRV

469 078 Kč

4,70%

Erasmus + Leaders of Change

494 070 Kč

4,95%

Náklady na realizaci aktivit - vzdělávací akce, semináře / Costs on trainings and events
2 909 773 Kč
Poskytnuté příspěvky organizacím pro dobrovolníky / Contributions for volunteers provided to organisa- 362 077 Kč
tions
CELKEM / TOTAL
9 978 699 Kč

Erasmus + Inspirit

184 076 Kč

1,84%

Erasmus + e-tick

16 227 Kč

0,16%

Erasmus + Be the Change

32 212 Kč

0,32%

Erasmus + PROPAD

32 298 Kč

0,32%

Erasmus + Improve

645 Kč

0,01%

Erasmus + Up to you

18 429 Kč

0,18%

Erasmus + ProffesionalED

23 434 Kč

0,23%

Erasmus + SFW - F3forAll

208 748 Kč

2,09%

Erasmus + Sport Visegrad

840 932 Kč

8,43%

Erasmus + UPOL - GloKnoCo

156 149 Kč

1,56%

Erasmus + Youth Anti Radicalisation through Sport in Europe (FARE)

125 000 Kč

1,25%

Erasmus + Here To Stay. Claiming Youth-led Civic Space

359 075 Kč

3,60%

Erasmus + Sport Social Cohesion Lab

35 467 Kč

0,36%

European Solidarity Corps - International Volunteering with INEX - SDA 2020/2021

78 116 Kč

0,78%

European Solidarity Corps - International Volunteering with INEX - SDA 2021/2022

380 688 Kč

3,81%

European Solidarity Corps - All In 2

153 685 Kč

1,54%

European Solidarity Corps - High Priority Area

662 109 Kč

6,64%

European Solidarity Corps - Czech Georgian Perspective for ESC Volunteering

106 987 Kč

1,07%

European Solidarity Corps - YOPI

28 620 Kč

0,29%

European Solidarity Corps - Colours of Inclusion

165 285 Kč

1,66%

Euroean Solidarity Corps - Re-sáčkujeme

8 899 Kč

0,09%

Visegrad Fund

377 698 Kč

3,78%

Nadace OSF - Stronger Roots

492 230 Kč

4,93%

Nadace OSF - Active Citizens Fund - Základní granty

451 704 Kč

4,53%

Nadace Vodafone

15 000 Kč

0,15%

European Youth Foundation

72 638 Kč

0,73%

UEFA funds

394 090 Kč

3,95%

FIFA foundation

598 826 Kč

6,00%

Magistrát hl.m.Prahy - Nízkoprahová liga férového fotbalu

133 000 Kč

1,33%

MONETA Money Bank

15 000 Kč

0,15%

Zaměstnanecký grant KPMG

26 300 Kč

0,26%

DARY A PŘÍSPĚVKY / GIFTS AND CONTRIBUTIONS

66 547 Kč

0,67%

Členské příspěvky

13 500 Kč

0,14%

Dary soukromých osob a právnických osob

53 047 Kč *

0,53%

TRŽBY / REVENUES

421 390 Kč

4,22%

Výnosy z ESC out, vydané faktury

421 390 Kč

4,22%

OSTATNÍ VÝNOSY / OTHER INCOME

203 991 Kč

2,04%

CELKEM / TOTAL

9 978 986 Kč

100,00%

Výnosy / Income

9 978 986 Kč

Náklady / Expenditure

9 978 699 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK / BOTTOM LINE

287 Kč

29%
4%
100%

* INEX v roce 2021 obdržel přijaté dary ve výši 410 662 Kč, z toho 171 649 Kč přes portál Darujme,
216 000 Kč od právnických osob a 23 013 Kč od fyzických osob. Z přijatých darů využila organizace
pouze jejich část. Nevyužitá část darů je evidována na fondu udržitelnosti, a proto zde není
uvedena jako výnos.

VÝNOSY

NÁKLADY
362 077 Kč

2 909 773 Kč

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

Náklady na realizaci aktivit - vzdělávací
akce, semináře / Costs on trainings and
events

66 547 Kč
Dary a příspěvky / Gifts and contributions

421 390 Kč
Tržby / Revenues

9 978 986 Kč

203 991 Kč

CELKEM / TOTAL

Ostatní výnosy / Other income

906 438 Kč
Provozní náklady kanceláře / Utilities
and office expenses

599 897 Kč
Účastnické (a registrační) poplatky / Participants
fees

9 978 699 Kč
CELKEM / TOTAL

224 206 Kč
Pořízení materiálu a drobného hmotného
majetku / Material, goods

773 536 Kč
Cestovné, kapesné a vzdělávací náklady zaměstnanců /
Travel costs + benefits + pocket money

8 687 161 Kč

4 802 670 Kč
Mzdové náklady / Employee wages

Provozní dotace / Government and eu funding
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LIDÉ V INEXU
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RADA SDRUŽENÍ:
předseda: Petr Soběslavský do 06/2021, Alena Hábltová do 06/2021, Jonáš Klimeš do 06/2021,
Lucie Horáková do 02/2021, Ondřej Bradáč do 06/2021, předseda: Tomáš Sedlmajer od 07/2021,
Lucie Ptáčníková od 07/2021, Irena Pajerová od 07/2021, Adam Ludvík od 07/2021, Michal
Veselský od 07/2021
KONTROLNÍ VÝBOR:
Tomáš Sedlmajer do 06/2021, Lucie Ptáčníková do 06/2021, Lenka Polcerová od 7/2021, Radka
Peterová, Lenka Kostelecká od 07/2021
ČLENSTVO:
Veronika Ambrozyová, Kristýna Andrlová, Lucie Bilderová, Ondřej Bradáč, František Brázdilík,
Michaela Čermáková, Pavel Duna, Nikola Dvořáková, Dagmar Fousková, Alena Hábltová, Lucie
Horáková, Martin Horký, Viola Hoznauerová, Vítek Hrdoušek, Michal Chvojka, Jan Jaroš, Jonáš
Klimeš, Jan Kolaja, Jana Koňasová, Alena Konečná, Lenka Kostelecká, Adam Ludvík, Lucie
Masopustová, Kamila Nováková, Irena Pajerová, Aneta Parsonsová, Radka Peterová, Zuzana
Pokorná, Lenka Polcerová, Lucie Ptáčníková, Lucie Redlová, Tomáš Sedlmajer, Petr Soběslavský,
Simona Šafaříková, Marek Škorvaga, Michal Veselský, Petr Vosátka, Martin Votava, Kamila
Zbuzková, Radka Zelená, Dušan Zmožek

TÝM PRAŽSKÉ KANCELÁŘE:
Ředitelka: Lenka Kadeřábková
Finanční asistentka: Hana Růžičková
Office manažerka: Zuzana Matějčková od 09/2021
Public Relations: Marek Šurkala, Adam Ludvík do 02/2021, Markéta Ryšavá od 03/2021
Vysílání dobrovolníků do zahraničí: Aneta Slavíčková do 05/2021, Alena Cabalka od 05/2021
Vysílání dobrovolníků do ČR: Zuzana Pitková do 05/2021, Nikola Šašurová od 05/2021
Program Dobrovolnictví pro všechny: Dominika Přikrylová do 05/2021, Alena Cabalka od 05/2021
Evropský sbor solidarity: Dominika Přikrylová do 05/2021, Alena Cabalka od 05/2021
Vzdělávací cyklus pro vedoucí workcampů: Jana Hejkrlíková
GRV vzdělávání: Aneta Slavíčková
INEXup: Veronika Marková
INSPIRIT: Veronika Marková
Leaders of Change: Veronika Marková
Projekt Fotbal pro rozvoj: hlavní koordinátor – Ansley Hofmann, Sonia Ennafaa, Lenka Martináková, Jan Dvořák
Dobrovolníci Evropského sboru solidarity: Jule Kurka, Pedro Ivo Costa Rodrigues
Happiness manager: Sufi
INEX-SDA BÍLÉ KARPATY:
předseda: Vít Hrdoušek
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Děkujeme všem našim členům, příznivcům, zaměstnancům, partnerům, dárcům, institucím a
dobrovolníkům, kteří naši činnost podpořili. Patří mezi ně:
Školitelé:
Jonáš Klimeš, Ondřej Bradáč, Irena Pajerová, Lucie Ptáčníková, Petr Vosátka, Jana Hejkrlíková,
Lenka Kadeřábková, Veronika Marková, Veronika Štětinová, Kamila Nováková, Barbora Tembo,
Pedro Ivo Costa Rodrigues, Afonso Bértolo, Viktoria Csákany , Mario Mormille, Selina-Zoe Weber,
Kristýna Langrová, Gregorio Romitti, Alena Cabalka, Jule Kurka, Lucie Masopustová, Aneta
Slavíčková, Eva Macková

PODĚKOVÁNÍ

Stážisté:
Jana Černá, Kateřina Sivoková, Veronika Jánová, Martin Richter, Zdeňka Jarošová, Kristina
Kropáčková, Lucie Nevídalová, Klaudia Pribulová, Sofia Marková
Dobrovolní vedoucí workcampů v ČR a zahraničí:
Kristýna Langrová, Petr Vosátka, Bartoloměj Müller, Romana Šloufová,Kamila Nováková, Tomáš
Hora, Milan Hofman, Frederick Lowther-Harris, Marine Conan-Clement, Jan Jelínek, Karinny
Lemos, Yuliia Tsekhosh-Šámal, Michal Urban, Veronika Kupková, Anna Habnová, Tan Thai Nguyen,
Michal Tešnar, Ludmila Zandlová, Pdro Ivo Costa Rodrigues, Béatrice Koubayová, Anna Stindlová,
Martin, Votava, Kateřina Seidlová, Tereza Sedláčková, Anna Fatyga, Michal Melich, Marek Pišťák,
Zuzana Matušů, Jakub Novotný, Zuzana Matějíčková, Barbora Mudrová, Lucie Koďousková, Tom
Křížek, Anna Stehlíková, Veronika Straková, Mariia Shestakova, Marika Smerekovská, Jule Kurka,
Kristýna Dyntarová, Jan Machala, Lenka Pechová, Vojtěch Hudeček, Adriana Majerová, Kristýna
Kolínová
Podporovatelé a partneři projektu Fotbal pro rozvoj:
Erasmus+, HLMP, UEFA Foundation for Children, FIFA Foundation, streetfootballworld, MSIS,
Oltalom Sport Association, Kickfair, Kicken ohne Grenzen, Univerzita Palackého v Olomouci
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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, Přerov), YMCA Praha, Salesiánské středisko volného
času Kobylisy, DDM P3 Ulita Streetwork Beztíže, Proxima Sociale o.p.s., Leccos, o.s., KC Motýlek.,
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., DDM Kamarád
Česká Třebová, Hartenberg
Regionální koordinátoři projektu Fotbal pro rozvoj:
Jakub Vokurka (Praha), Vladimír Zdražil (Olomouc), Lenka Červená (Ostrava), Jiří Hovorka a Kateřina Pavlová (Ústí nad Labem), Michaela Šafránková (Plzeň), Štefan Gabčo (Karlovy Vary)
Donoři:
MŠMT ČR, Magistrát Hlavního města Prahy, European Commision, European Solidarity Corps
of European Union,, Dům zahraniční spolupráce (DZS), UEFA Foundation for Children, FIFA
Foundation, Zeměkvět, Ministerstvo vnitra ČR, Nadace Vodafone, Nadace OSF, International
Visegrad Fund, Moneta Money Bank, Česká rozvojová agentura, European Youth Forum, European
Youth Fundation, Hlavní město Praha
Firmy:
CRDR – Bezpečnost práce, Ekobit, LMC – jobs.cz, KPMG

Pták, Jana Monro, Radka Peterová, Viola Hoznauerova, Robin Ujfaluši, Klára Povolná Šutková,
Jitka Tichá, Magdaléna Koutová, Tomáš Sedlmajer, Nikola Dvořáková, Lucie Ptáčníková, Daniel
Uher, Marian Jerinić, Lucie Sekničková, Jakub Matolín, Jiří Majer, Zuzana Fišerová, Dagmar
Wikarska, Kamila Nováková, Věra Skořepová, Alena Cabalka, Lenka Frančíková, Jakub Dostál,
Anna Strejcová, Ondřej Juřík, Kateřina Šimková, Veronika Marková, Michaela Černohousová,
Alexandra Trochtová, Jana Šefrová, Zuzana Ruberová, Anežka Kopecká, Markéta Řezáčová, Irena
Pajerová, Zbyšek Štěpáník, Lucie Vokrouhlíková, Jan Fiala, Simona Safarikova, Jan Jelínek, Pavla
Novotná, Alan Buzek, Petr Semkin, Eliška Nováková, Kristýna Sosnovcová, Marie Foltýnová, Petr
Havelka, Jiří Pánek, Radka Zelená, Petra Zezulkova, Lenka Kostelecká, Zuzana Matějčková, Šárka
Čapková, Roman Macháček, Helena Svatsoova, Lukáš Válek, Jonáš Klimeš, Hana Machů, Michaela
Gelnarová, Markéta Řezáčová, Pavel Dobiáš, Tereza Houšková, Tomáš Brambora, Martin Cabalka,
Jana Koňasová, Silva McGuinness, Jiří Šafr, Zdeněk Jelínek, Vít Hrdoušek, Rostislav Ontko, Petr
Vosátka, Eva Macková, Jan Žák, Petra Vymětalíková, Petra Burová, Kamila Zbuzková, Jan Matyasko
Zvláštní poděkování patří těmto lidem:
Jakub Šnorbert, Lukáš Hejna, Lukáš Kropík, Adam Ludvík, Tomáš Sedlmajer, Jonáš Klimeš, Nigel
Brown, Daniel Franc, Ondřej Bárta, Zuzana Kučerová
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.

Individuální dárci:
Štěpánka Titlová, Lenka Hüblová, Alena Vítová, Jana Válková, Gabriela Přadkova, Adam Ludvík,
Jana Hrdličková, Jan Kňazovčík, Lenka Kadeřábková, Lucie Redlová, Martin Martinkovič, Zdeněk
Stehlík, Jana Jirásko, Daniel Čabrada, Pavel Šembera, Alena Hábltová, Jitka Holkupová, Šárka
Lupínková, Josef Doležal, Miroslav Sedlmajer, Tomáš Nídr, Lenka Kopřivová, Petr Kudlacek, Martin
Krt, Tomáš Bouška, Kristýna Andrlová, Ilona Stránská, František Brázdilík, Michal Veselský, Milan
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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.

A FEW WORDS
ABOUT INEX

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.
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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.
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.

61

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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IČO: 18629008
Pražská kancelář
Adresa: Varšavská 30, 120 00 Praha 2
Tel: +420 222 362 713
E-mail: inexsda@inexsda.cz
Web: www.inexsda.cz
INEX-SDA Brno
INEX-SDA Bílé Karpaty
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