o nás ...
INEX Slovakia – občianske združenie je neziskovým združením založeným v roku 1993 s celoslovenskou
pôsobnosťou. Jeho aktivity sú zamerané na prácu s mládežou. Na Slovensku je jediným združením svojho druhu.
Cieľom občianskeho združenia je podporovať mladých ľudí bez ohľadu na národnosť, politickú príslušnosť či
náboženské vyznanie, ako aj prispievať k osobnostnému rozvoju mladých ľudí prostredníctvom mládežníckej
mobility, medzinárodného dobrovoľníctva a neformálneho vzdelávania.
Cieľovou skupinou je najmä mládež od 15 do 30 rokov, ktorú sa snažíme
osloviť našimi aktivitami, a tak prispieť k hodnotnému využívaniu voľného
času mládeže. Naše združenie je tvorené pre dobrovoľníkov a je tvorené
dobrovoľníkmi. Podujatia ktoré organizujeme obohacujú mládež aj svojím
medzinárodným a všeobecne prospešným rozmerom – podporujeme u nich
aktívne dobrovoľníctvo, zodpovednosť, participáciu a solidaritu.
Prostredníctvom Medzinárodných táborov dobrovoľníckej práce (MTDP),
ktoré organizujeme na Slovensku i v zahraničí, ponúkame mladým ľuďom
možnosť stretnúť sa s ľuďmi z iných kultúr, prekonávať vzájomné kultúrne a
jazykové bariéry, získavať vedomosti o iných krajinách, zdokonaliť sa v cudzích
jazykoch a popritom vykonávať verejno-prospešné činnosti. Medzi hlavné
aktivity nášho združenia patrí zapájanie sa do medzinárodných
dobrovoľníckych aktivít, programov výmen mládeže prostredníctvom
medzinárodných výmenných sietí, organizovanie vzdelávacích podujatí pre
pracovníkov s mládežou i samotných dobrovoľníkov, činnosť základných kolektívov (ZK) a pracovných skupín, a iné
pravidelné aktivity zamerané na neformálne vzdelávanie a mládežnícku mobilitu. Naša organizácia získala
akreditáciu Ministerstva školstva SR na vzdelávanie mládežníckych pracovníkov v medzikultúrnom prostredí, ktorá
garantuje kvalitu našich vzdelávacích podujatí. Aktivity občianskeho združenia INEX Slovakia rozvíjajú systematickú
a pravidelnú prácu s mladými ľuďmi a plne zapájajú mladých ľudí do dobrovoľníckych činností v práci s deťmi a
mládežou. Naše združenie pozostáva z členov a nečlenov. Naši dobrovoľníci sú informovaní prostredníctvom
„infoservisu“ o možnosti účasti na rôznych dobrovoľníckych činnostiach. Nečlenovia nie sú registrovaní ako
členovia, ale tiež sa podieľajú na našich aktivitách. Práca s dobrovoľníkmi je plánovaná, systematická a prebieha
počas celého roka.

workcampy (MTDP) na Slovensku ...
Tento rok sme zorganizovali 14 dobrovoľníckych projektov: počas sezóny 2011 sme na Slovensku zorganizovali 12
medzinárodných táborov dobrovoľníckej práce (MTDP/workcampov) a 2
mládežnícke výmeny prostredníctvom programu Mládež v akcii. Týchto podujatí sa
zúčastnilo vyše 150 mladých ľudí z celého sveta. O chod tábora sa starali naši vedúci
– aktívni, vyškolení dobrovoľníci zo Slovenska, ktorí absolvovali súbor odborných
školení, v spolupráci s lokálnymi partnermi. Medzi našich stálych dlhoročných
lokálnych partnerov patrí DSS Integra, Nadácia Baden Powella, BirdLife Slovensko,
Združenia na záchranu Brekovského hradu, OZ Čierny hrad , OZ Kamenná veža,
Rákociho cesta –OZ, OZ Donjon. Po prvýkrát sa konali workcampy na Hanigovskom
hrade (OZ Novum Castrum) a v Slatinke (OZ Slatinka), všetky ostatné tábory sme
organizovali aj predošlé roky. Tábory boli zamerané na environmentálne,

rekonštrukčné, archeologické, renovačné práce, sociálnu prácu s hendikepovanými či organizovanie voľnočasových
aktivít pre deti. Najviac táborov bolo opäť hradárskych, teda zameraných na zachovanie kultúrnych pamiatok na
Slovensku (Banská Štiavnica , Brekov, Čierny hrad, Kamenná veža, Hanigovce, 2x Sklabiňa, Šariš)
Odozva na organizáciu a priebeh workcampov bola zo strany dobrovoľníkov a partnerských organizácií veľmi
pozitívna. Okrem dobrovoľníckej práce, mali zahraniční dobrovoľníci možnosť spoznať krásy slovenskej prírody,
rozličné kultúrne a historické pamiatky, zvyky a tradície daného regiónu. Spoznávaním rôznych kultúr spoločne
búrali predsudky voči iným krajinám a svojou prítomnosťou zahraniční dobrovoľníci veľmi pozitívne ovplyvňujú
lokálne obyvateľstvo.

study part ...
Už tradičnou súčasťou workcampov sa stáva aj špeciálna vzdelávacia časť pre účastníkov, ako aj širšiu lokálnu
komunitu. Tento rok sme sa venovali téme Európskeho roku dobrovoľníctva. Prípravu praktického workshopu mala
na starosti naša dobrovoľníčka Virginie zo Španielska, ktorá prevzala
úlohu tzv. „INEX Messenger-a“ (INEX posla). Na Slovensku bola od
júna do decembra 2011. Najprv bolo jej úlohou pripraviť si
konkrétny workshop a jednotlivé aktivity, ktoré najlepšie objasnia
problematiku dobrovoľníctva účastníkom. Počas leta navštevovala
postupne jednotlivé workcampy na Slovensku a zapojila ich do
pripravených aktivít. Výstup týchto aktivít je zachovaný v brožúre,
ktorú Virginia pripravila s názvom “Voluntary Messenger“. Praktická
časť workshopu priniesla zrod hračiek, maňušiek, ktoré vyrábali
dobrovoľníci na ďalšie darovanie Boli podarované deťom z DSS
Integra a UpDown počas mikulášskych večierkov, ktoré sme pre nich
organizovali. Takto dobrovoľníci obohatili nielen seba absorbovaním rôznych zaujímavých tém počas workshopu,
ale aj vyrobili konkrétne veci, ktoré prinesú radosť tým, ktorí to najviac potrebujú.
Súčasťou workshopu boli aj aktivity Tanabata action, do ktorej sa zapájame už viac rokov. Jej myšlienka pozostáva z
malých záväzkov, ktorými sa dobrovoľník zaviaže k zachovaniu planéty v čo najlepšom stave. V rámci jednotlivých
workcampov na Slovensku je už tradíciou pripravovať hody kultúr v rámci Dní dobrovoľníctva, kedy zahraniční
dobrovoľníci pripravujú národné jedlá a prezentáciu o svojej krajine pre lokálne obyvateľstvo.

stručný popis táborov 2011 ...
V roku 2011 sme uskutočnili 12 Medzinárodných táborov dobrovoľníckej práce v rámci celého Slovenska.

(ISL-01) Banská Štiavnica

- 17.-30. júla, Banská Štiavnica

Úlohou dobrovoľníkov bola práca na miestnej bansko-štiavnickej Kalvárii. Workcamp bol organizovaný za
podpory Johnson Controls.
Pozri: http://www.kalvaria.org/

(ISL-02) Čierny hrad

- 3.-16. júla, Zrúcanina Čierneho hradu pri obci Zlatno pri Zlatých Moravciach

Aj tento rok sa dobrovoľníci zapojili do rekonštrukcie starovekého Čierneho hradu. Odkrývali jeho
zachovalé pozostatky a čistili jeho okolie.
Pozri: http://www.ciernyhrad.sk

(ISL-03) Sklabiňa

- 3.-16. júla, Sklabiňa pri Martine

Dobrovoľníci pokračovali v renovácii a rekonštrukcii historickej hospodárskej budovy pri zrúcanine hradu
Sklabiňa.
Pozri: http://www.castles.sk/sklabina.php

(ISL-04) Nezábudka - 10.-23. júla, Ivanka pri Dunaji
Úlohou dobrovoľníkov bola starostlivosť o detských účastníkov letného tábora, pomoc pri organizovaní
aktivít a tvorba rôznych iných aktivít pre deti.
Pozri: http://www.nezabudka.sk

(ISL-05) Šariš

- 17.-30. júla, Zrúcanina hradu Šariš pri Prešove

Dobrovoľníci revitalizovali starú zrúcaninu hradu Šariš a čistili okolie. Zapojili sa aj do archeologického
výskumu na hrade a pomohli zmapovať miestnu flóru a faunu.
Pozri: http://www.hrad.wbl.sk

(ISL-06) Slatinka - 17.-25. júla, Slatinka pri Zvolene
Práca dobrovoľníkov spočívala v prácach na bývalej škole v obci Slatinka, ktorá bude využívaná ako ekocentrum. Dobrovoľníci renovovali starú studne, založili bylinkovú záhradu, čistili okolie dediny a Zvolena.
Pozri: http://www.slatinka.sk

(ISL-07) Senné - 24. júla – 6. augusta, Michalovce
Náplň práce dobrovoľníkov bolo monitorovanie vtákov a rôzne práce vo
vtáčej rezervácii, ako renovácia náučného chodníka či pozorovacích
veží.
Pozri: http://www.vtaky.sk

(ISL-08) Hanigovce - 25. júla – 3. augusta, Hanigovský hrad, Lipany pri
Prešove
Skupinka dobrovoľníkov pomáhala s environmentálnymi aktivitami
okolo ruín hradu, pri príprave murovania a záchranných prácach okolo
hradu.
Pozri: http://www.novum.castrum.sk

(ISL-09) Brekov

- 31. júla - 7. augusta, hrad Brekov pri Humennom

Náplňou práce dobrovoľníkov bola rekonštrukcia starovekého hradu Brekov z 13.storočia a
environmentálne práce v jeho okolí.

Pozri: http://www.brekov.sk

(ISL-10) Sklabiňa 2

- 7.-20. augusta, Hrad Sklabiňa pri Martine

Dobrovoľníci pokračovali v renovácii a rekonštrukcii historickej hospodárskej budovy pri zrúcanine hradu
Sklabiňa.
Pozri: http://www.castles.sk/sklabina.php

(ISL-11) Kamenná veža - 8.-21. augusta, Kamenica pri
Prešove
Dobrovoľníci sa zapojili do revitalizácie okolia
Kamenického hradu z 12.storočia a pomohli pri
archeologickom výskume.
Pozri: http://castrum.sk/veza/index.php

(ISL-12) Integra

- 29. augusta – 9. septembra, DSS

Integra v Bratislave
Dobrovoľníci spríjemnili leto klientom so zdravotným a mentálnym znevýhodnením z Domova sociálnych
služieb Integra a pripravovali pre nich zaujímavé zábavné aktivity.
Pozri: http://www.dssintegra.sk

workcampy (MTDP) v zahraničí ...
Najpodstatnejšia časť našej činnosti spočíva vo vysielaní slovenských dobrovoľníkov na workcampy do zahraničia,
ktoré organizujú naše zahraničné partnerské organizácie. Tento rok sa MTDP v zahraničí zúčastnilo viac ako 230
slovenských dobrovoľníkov na vyše 200 táboroch. Najpopulárnejšími krajinami boli, tak ako po minulé roky,
Nemecko a Francúzsko. Slovenskí dobrovoľníci sa poväčšine zúčastnili na európskych projektoch, niekoľko z nich
však vycestovalo aj na MTDP aj do exotických krajín ako Nepál, India, Island či Kórea.
Zahraničné MTDP si slovenskí dobrovoľníci vybrali na základe ponuky, ktorú sme uverejnili v „Encyklopédie
dobrovoľníctva“, ktorý sme vydali v polovici marca 2011 v tlačenej podobe. V elektronickej podobe bol zverejnený
aj na našej internetovej stránke www.inex.sk, kde sa aj pravidelne aktualizovali voľné miesta na jednotlivých
medzinárodných táboroch. Pre výber a objasnenie princípu fungovania MTDP slúžili praktické rady nielen v
katalógu, ale najmä poradenská a konzultačná činnosť zamestnancov a dobrovoľníkov OZ INEX Slovakia. Aj tento
rok sme pripravili stretnutie pre „firsttimerov“ venované dobrovoľníkom cestujúcim po prvýkrát na workcamp.
Dozvedeli sa praktické rady ohľadom účasti na workcampe v zahraničí.

program Mládež v Akcii ...
Tento rok INEX Slovakia vďaka podpore Programu EÚ Mládež v Akcii organizoval 2 mládežnícke výmeny pod
názvom:

Discovering 5 elements

– realizovaná spolu s organizáciami z Lotyšska, Talianska, Belgicka a Slovenska

v Slovenskom raji, kde mladí dobrovoľníci riešili environmentálne ako aj
kultúrne otázky.

Voluntary Marathon – mládežnícka výmena uskutočnená v Banskej
Štiavnici, kde dobrovoľníci z Islandu, Francúzska, Talianska a Slovenska
pomáhali na rôznych miestach v danej lokalite a tak prispeli
k zviditeľneniu dobrovoľníctva v miestnej komunite. Okrem toho sa
počas projektu zapojili do aktivít o projektovom manažmente a
propagácií dobrovoľníctva.
Okrem organizovania mládežníckych výmen na Slovensku sme sa stali
partnermi pri výmenách organizovaných našimi zahraničnými partnermi. Vďaka nim sme vyslali na rôzne
mládežnícke výmeny viac ako okolo 15 ľudí (DeAmicitia – Tenerife 04/2011, SCI Italy-Sardinia 04/2011)

EDS (hosťovanie / vysielanie / koordinovanie) ...
Okrem akreditácie ako vysielajúca a hosťujúca organizácia máme od roku 2009 akreditáciu aj na koordinovanie EDS.
Od začiatku roka sme na INEX-e hosťovali EDS dobrovoľníčky z Ukrajiny – Oľgu a Talianku Robertu. Na krátkodobej
EDS sme hosťovali Federicu z Talianska a Virginiu zo Španielska. Federica svoj projekt z osobných dôvodov ukončila
skôr (jún -jún) a naopak Virginia si svoj projekt predĺžila (jún-december). INEX Slovakia aj tento rok aktívne
pokračoval vo vysielaní dobrovoľníkov cez Program EÚ Mládež v Akcii na Európsku dobrovoľnícku službu. Vyslali
sme spolu 7 dobrovoľníkov do Francúzka, Anglicka, Nemecka, Belgicka, Ruska, Luxemburgu, Island, do Španielska
a do Chorvátska
Tento rok sme koordinovali EDS projekt organizácie OZ Donjon a ich dvoch dobrovoľníčok Ivana Pokorná a Adela
Nikodemová z Čiech.

vzdelávanie na Slovensku ...
V oblasti vzdelávania sme pokračovali v treťom cykle úspešného akreditovaného vzdelávacieho projektu
„Vzdelávanie mládežníckych pracovníkov pôsobiacich v medzikultúrnom prostredí“. Ide o ročný cyklus odborných
školení, spojený s testom a praktickým nácvikom získaných vedomostí na workcampe (MTDP). Tento rok sme
vyškolili vyše 24 dobrovoľníkov v oblastiach: riešenie konfliktov, motivácia, medzikultúrne učenie, vodcovstvo,
budovanie skupiny, skupinová dynamika, informálne metódy vzdelávania, štruktúra komunikácia v medzinárodnej
skupine, medzinárodných dobrovoľníckych sietí, životný cyklus medzinárodného projektu, medzinárodné projekty
na Slovensku, teória hier, finančný manažment, tvorba tzv. study part o propagácii dobrovoľníctva a motivácia k
dobrovoľníckym aktivitám, či spôsoby hodnotenia jednotlivých aktivít.
V rámci podpory MŠVVaŠ SR grantového programu ADAM 2 sme organizovali tieto vzdelávacie aktivity: projekt
Nahlas o dobrovoľníctve bol venovaný propagácii dobrovoľníckych myšlienok a aktivít. Celý projekt tak podporil
myšlienky Európskeho roka dobrovoľníctva.
Aktivity: 1. školenie (Pezinská Baba, 03/2011), 2.seminár (Banská Štiavnica, 05/2011), Dni dobrovoľníctva na
workcampoch, ich hodnotenie a vyvrcholenie na Veľkom stretnutí dobrovoľníkov (10/2011)

V rámci podpory MŠVVaŠ SR grantového programu ADAM 3 sme organizovali tieto neformálne vzdelávacie aktivity:
neformálne vzdelávanie na čajových dejchánkoch, vzdelávanie vedúcich, ZK, vzdelávanie členov ZK, sieťovanie so
zahraničnými partnermi, propagáciu dobrovoľníctva a podpora pracovných skupín mladých ľudí (promo, školiteľský
a projektový tím).

školenia v zahraničí ...
Training for trainers (10/2011) Ankara,Turecko

-

Tréning na ktorom sa zúčastnili 2 školitelia z nášho tímu,
jeho náplňou boli témy ako motivácia, participácia a
aktivizácia

Post Camp Event

(09/2011) Sankt Petersburg,

Rusko - Jeden vyškolený líder hodnotil workcampy
s členmi zahraničných organizácii

Back to Nature training

(06/2011) Maďarsko -

Téma tréningu bola zameraná na úlohu outdoorových
aktivít v neformálnom vzdelávaní

Emotional Competences in Youth Work

(05/2011) Benátky, Taliansko - Školenie orientované na

psychologický rozmer práce s mládežou

Plus d’emplois et de meilleure qualite – (06/2011) Belgicko, konferencia
Peace Messenger Training

(05/2011) Berlin, Nemecko - Medzinárodný tréning zameraný na vzdelávanie

„poslov mieru“

dlhodobé projekty - MTV / LTV ...
Middle term voluntary service je jedna z možností ako stredno/dlhodobo pôsobiť v nejakej krajine na rôznych
dobrovoľníckych projektoch. Tento rok sme vyslali viacero dobrovoľníkov aj na takéto projekty do Anglicka,
Nemecka, Kanady, ale do viac exotických krajín ako Island, India a Nepál.

čajový dejchánek ...
Čajové dejchánky sú našou celoročnou aktivitou (2x do mesiaca). V roku 2011 sme organizovali dve stretnutia do
mesiaca, ktorých témy boli naozaj rôznorodé: prezentácia o Škandinávii, Mexiku, Afrike, ale aj dielne šikovných rúk
a skladanie orgiami, tradičné portugalské tance, či zozbierané európske kuriozity. Na ich príprave sa podieľali
hlavne naše EDS-kárky. Jednotlivé „čajáky“ boli vedené dobrovoľníkmi a sú venované komukoľvek, kto má záujem

o danú tému. Našim cieľom bolo vytvoriť aj vďaka čajovým dejchánkom aktívne občianske združenie, ktoré naozaj
žije s dobrovoľníkmi a pre dobrovoľníkov.

prezentácie o dobrovoľníctve ...
Počas Európskeho roka dobrovoľníctva sme sa aktívne zapojili do
propagácie hlavnej myšlienky a posolstva roka. Okrem prezentácií na
stredných a základných školách sme sa zapojili aj do Dní Európy –
Európskeho dobrovoľníckeho turné či podujatia organizácie Voices
„Svet začína na sídlisku“. Naši dobrovoľníci propagovali dobrovoľníctva
a aktivity nášho združenia na letných festivaloch Pohoda Trenčín
a Summerbeach Rudava.

infoservis ...
Informovanosť je veľmi dôležitá súčasť aktivít nášho združenia. Čím viac hovoríme o dobrovoľníctve a čím viac
rôznorodých aktivít ponúkame, tým väčší podiel dobra sa koná. V roku 2011 sme aktívne a promptne konzultovali
výber táborov s mnohými dobrovoľníkmi, poslali sme veľa e-mailov našim členom, ktoré boli zamerané na rôzne
aktivity, nábory na školenia, semináre, rôzne dobrovoľnícke možnosti po celom svete, pomoc iným atď. Ponuky
posielame pravidelne prostredníctvom „mejling listu“ ako aj nepravidelne s ponukou zapojiť sa do rôznych ad hoc
projektov.

ad hoc projekty ...
Sú jednorazové aktivity, ktoré sa počas roka vyskytli a ktoré organizujeme v spolupráci s našimi partnerskými
organizáciami, DSS Integra, oz Ulita, OZ UpDown či MÚ Petržalka.
DSS Integra – akcie na 1.apríl, sprevádzanie na divadelné predstavenie, Naša Bratislava, Mikulášsky večierok...
Ulita o.z – príležitostné aktivity pre deti zo sídliska Kopčany
Nadácia Pontis – projekt Naša Bratislava – firemné dobrovoľníctvo (06/2011)
Nadácia Slovenskej Sporiteľne – zamestnanecký grant
Nadácia KPMG – zamestnanecký grant
Mládež v akcii – Prišiel som, videl som a som dobrovoľník
MOST – RMS, pomoc pri organizovaní tvorivých dielní počas dňa na pláži (06/2011)
Dni dobrovoľníctva – CARDO, MÚ Petržalka – upratovanie Sovieho lesu (09/2011)
Dni Petržalky – čistenie chorvátskeho ramena (05/2011)

Konferencia BA samosprávny kraj – príspevok na tému príklad dobrej praxe, spolupráca OZ INEX – DSS
INTEGRA(10/2011)
Prezentácie na základných stredných školách – rôzne lokality, počas celého roka
Festival Pohoda, Festival Rudava – informačný stánok
UpDown – kreatívne dielne, Mikulášsky program (11/2011)
Európske dobrovoľnícke turné – popoludnie s INEX-om, vyrábanie darčekov (11/2011)
Deň dobrovoľníctva – (12/2011)

kampane ...
Flag tour

- tento rok sa niesol v duchu Európskeho roku

dobrovoľníctva. Okrem osláv na národnej úrovni sme sa
zapojili do nadnárodnej kampane FlagTour v spolupráci so
sieťou Alliance Voluntary Organizations, ktorej sme členom.
Súčasťou kampane bola putovná vlajka, ktoré počas roka
obletela celý svet a zastavila sa na 10 dní aj na Slovensku.
Spolu s výpravou sme navštívili 4 workcampy po celom
Slovensku a ako vyvrcholenie bola aktivita v Petržalke,
v centre Brána do života, kde sme aj s množstvom
dobrovoľníkov upratovali záhradu centra.

Sustainability campaign

– pretrvávajúca celosvetová kampaň Alliancie. Jej cieľom je snaha o zachovanie

zdrojov a udržateľnosť stavu prírodných podmienkach. Počas roka sme sa do kampane zapojili najmä
prostredníctvom ekologického správania dobrovoľníkov na našich workcampoch

Tanabata Action – Hlavnými aktérmi boli opäť dobrovoľníci na workcampoch, ktorí vďaka tejto medzinárodnej
environmentálnej kampane pôvodom z Japonska si dali predsavzatia správať sa ekologickejšie a pre prírodné
prostredie priateľskejšie.

Hody kultúr – počas leta sme uskutočnili XX podujatí s názvom Hody kultúr, počas ktorých pripravili zahraniční
dobrovoľníci menšie pohostenie so svojimi národnými a tradičnými jedlami pre obyvateľov v mieste konania
workcampov na Slovensku. Súčasťou podujatí boli aj prezentácie o krajinách, tradíciách, kultúre dobrovoľníkov
z celého sveta.

vydané tlačoviny ...
V roku 2011 sme vydali :

Encyklopédia dobrovoľníctva:

materiál, ktorý obsahuje všetky dôležité informácie o medzinárodnom

dobrovoľníctve a zároveň obsahuje katalóg MTDP, ktoré ponúkajú naše partnerské organizácie , ktorý vyšiel vďaka
grantovému programu MŠSR

Summer Program 2011: program workcampov na Slovensku určený našim partnerským organizáciam
Rôzne materiály pre interné účely

- Manuál pre vedúcich workcampov, , rôzne propagačné

a komunikačné materiály

pracovné stretnutia v zahraničí ...
Technical meeting Alliancie (03/2011) Jerevan, Arménsko
Valné zhromaždenie Aliancie (10/2011) Southhampton, Veľká Británia

pracovné stretnutia na Slovensku ...
Tieto stretnutia sa väčšinou týkali propagácie dobrovoľníctva na rôznych konferenciách a stretnutiach, kde témou
bolo dobrovoľníctvo, jeho vnímanie a rozvoj. Ďalej to boli stretnutia pracovných skupín v rámci RMS, Valné
zhromaždenie RMS a iné.

veľké dobrovoľnícke stretnutie ...
Veľké hodnotiace stretnutie dobrovoľníkov – Volunteers’ Evaluation Meeting sa konalo 22-23.10.2011 v Škole
v prírode Piesočná, Moravský Svätý Ján. Viac ako 70 účastníkov sa tešilo rôznym aktivitám, ktoré boli zamerané na
vyhodnotenie Európskeho roka dobrovoľníctva 2011, ako aj na propagáciu ďalších dobrovoľníckych aktivít. Počas
stretnutia sa vymieňali skúseností medzi dobrovoľníkmi, snažili sme sa o nadchnutie a získanie nových
dobrovoľníkov pre zodpovednú participáciu a vzdelávacími aktivitami zvyšovali vedomostí a zručností v oblasti
projektového manažmentu a organizovania dobrovoľníckych aktivít

alliance card ...
Od roku 2009 vydáva Alliancia spolu s EYCA-ou novú
kartičku
„Alliance
Card“
pre
všetkých
dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do dobrovoľníckych
workcampov. INEX Slovakia ako hrdý člen tejto
medzinárodnej siete, prináša túto kartu ako
odmenu svojim dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do
dobrovoľníckeho tábora či projektu v danom roku.
V roku 2011 sme vydali okolo 50 kariet.

pracovné skupiny ...
V rámci INEX-u aj tento rok fungovali skupiny, ktoré pomáhali napĺňať ciele našej organizácie, obohacovaním našej
práce svojim investovaným časom a hlavne nápadmi.

Školiteľský tím – pripravovali aj tohtoročné školenia pre vedúcich workcampov počas pravidelných stretnutí v
popoludňajších hodinách.

Promo tím – na základe potreby prepracovania našich marketingových zámerov vznikla kreatívna skupina, ktorá
tento rok pripravovala stánky na ERD – Karaváne (IUVENTA) a na rôznych hudobných festivaloch, kde mali možnosť
osloviť priamo mladých ľudí a namotivovať ich k dobrovoľníckej práci. Okrem toho sa skupina aktívne venovala
tvorbe nových propagačných materiálov.

Projektový tím – vznikol len tento rok ako podporný tím pre vyhľadávanie a získavanie nových projektov a
grantov. Funguje nielen ako pomoc INEX-u, ale aj ako možnosť osobnostného rastu členov projektového tímu.
Tento rok pripravila mládežnícku výmenu Voluntary Marathon, na ktorú máme od zahraničných partnerov len
pozitívne ohlasy.

kto podporil našu činnosť ...
Bez našich donorov by to nešlo: Ministerstvo školstva, vedy výskumu a šport SR, Program Mládež v Akcii, KPMG,
Nadácia SLSP, Nadácia Pontis, Johnson Controls, 2% z dane a iní prispievatelia.

osoby a obsadenie ...
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Ďakujeme za spoluprácu všetkým našim sponzorom, lokálnym partnerom a dobrovoľníkom.
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