Cestuj, vzdelávaj sa a buď
dobrovoľník

Výročná správa 2013

INEX Slovakia – neziskové občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Od
jeho založenia v tomto roku uplynulo presne 20 rokov. Počas celej tejto doby sa
vyznačuje svojou jedinečnosťou, nakoľko je stále jediným združením tohto druhu
na Slovensku. Aktivity združenia sú zamerané na prácu s mladými ľuďmi. Cieľom
INEX Slovakia je podporovať mladých ľudí v ich osobnostnom rozvoji
prostredníctvom
mládežníckej
mobility,
medzinárodného
a neformálneho
vzdelávania bez ohľadu na ich národnostnú, politickú a náboženskú príslušnosť.
Cieľovú skupinu tvorí najmä mládež vo veku od 15 - 30 rokov, pre ktorú
vytvárame aktivity prispievajúce k ich aktívnemu využívaniu voľného času.
Aktivity, ktoré pre nich organizujeme u nich podporujú aktívne dobrovoľníctvo,
zodpovednosť, participáciu a solidaritu. Na medzinárodných projektoch sa
stretávajú s ľuďmi z iných kultúr, prekonávajú tak kultúrne a jazykové bariéry,
získavajú vedomosti o krajinách, zdokonaľujú sa v cudzích jazykoch a zároveň
pomôžu aj iným v rámci tejto verejno – prospešnej činnosti.

INEX aktivity na Slovensku v roku 2013

V roku 2013 sme zorganizovali 11 medzinárodných táborov dobrovoľníckej práce (MTDP),
tzv. workcampov, 1 mládežnícku výmenu a 1 medzinárodné školenie prostredníctvom
programu Mládež v akcii.

Workcampy na Slovensku
Workampy (medzinárodné tábory dobrovoľníckej práce) vznikli pred 90-timi rokmi
vo Švajčiarsku. Vďaka nim na Slovensko v roku 2013 prišlo 100 mladých ľudí
z Európy, Severnej Ameriky a Ázie, aby venovali svoj čas zveľaďovaniu
slovenských kultúrnych pamiatok, spríjemňovali čas postihnutým mladým ľuďom,
dôchodcom alebo pomohli pri environmentálnych projektoch. Jednotlivé tábory
viedli s lokálnymi partnermi naši vyškolení vedúci, ktorí prešli sériou
akreditovaných školení. Naša spolupráca sa v tomto roku prehĺbila s lokálnymi
partnermi DSS Integra, Nadácia Baden Powella, Združením na opravu Brekovského
hradu, Združením Slatinka, Kamenná veža, Združenie Rondel, obec Zamarovce
a poprvýkrát sme nadviazali spoluprácu s OZ Barlička a Združením na záchranu
Jasenovského hradu.

Spätná väzba od lokálnych partnerov, vedúcich táborov ako aj dobrovoľníkov na celkový
priebeh táborov bola veľmi pozitívna a dobrovoľníci popri dobrovoľníckej práci mali
možnosť spoznať krásy slovenskej prírody, rozličné kultúrne a historické pamiatky, zvyky
a tradície daného regiónu. Na základe spoznávania rôznych kultúr dochádzalo k
odbúravaniu predsudkov voči iným krajinám, kultúram a k priblíženiu týchto odlišností
medzi lokálnou slovenskou komunitou a zahraničím.
Stručný popis jednotlivých táborov v roku 2013
ISL 01 Banská Štiavnica 1
(7.7. – 20.7.2013)
Mladí ľudia vo veku od 15 do 18 rokov sa zapojili do revitalizácie bansko-štiavnickej
Kalvárie. Tento tábor bol realizovaný za podpory Johnson Controls.
Pre viac informácií: http://www.kalvaria.org/
ISL 02 Zamarovce
(14.7. – 27.7.2013)
Dobrovoľníci sa podieľali na
tvorbe záhrady v okolí budovy
„Frímlovec“
pri
Trenčíne,
v rodisku spisovateľa Vojtecha
Zamarovského, kde plánujú
vytvoriť
múzeum
a
park.
Zároveň pomáhali pri čistení
záhrady a environmentálnych
prácach
v okolí
zrúcaniny
hradu v obci.
Pre viac informácií:
http://www.obeczamarovce.sk

ISL 03 Čabraď 21.7. – 28.7.2013)
Aj tento rok sa dobrovoľníci zapojili do rekonštrukcie Čabradského hradu tradičnými
murárskymi technikami a čistenia okolia hradu. Okrem toho pomohli aj pri
archeologickom výskume.
Pre viac informácií: http://www.rondel.sk/
ISL 04 Brekov (28.7. – 4.8.2013)
Zahraniční a slovenskí dobrovoľníci sa podieľali na rekonštrukčných prácach zrúcaniny
starovekého hradu Brekov z 13. storočia a skrášľovacím prácam v jeho okolí.
Pre viac informácií: http://www.brekov.sk/
ISL 05 Jasenov (28.7. – 4.8.2013)
Po prvýkrát sa dobrovoľníci v tomto roku zúčastnili tábora na Jasenovskom hrade, kde sa
venovali rekonštrukčným prácam, malému archeologickému výskumu a čistiacim prácam
v okolí tejto zrúcaniny.
Pre viac informácií: http://www.jasenov.sk/zdruzenie-na-zachranu-jasenovskehohradu.phtml?id5=16386
ISL 06 Barlička 1 (28.7. – 10.8.2013)
Prvý ročník tábora so seniormi z OZ Barlička. Dobrovoľníci venovali svoj čase príprave
denných aktivít, hier, súťaží pre klientov združenia a tým im zmenili bežný program
o vplyv nových kultúr.
Pre viac informácií: http://www.barlicka.com/
ISL 07 Barlička 2 (11.8. – 24.8.2013)
Druhý tábor v OZ Barlička bol venovaný mladým ľuďom s postihnutím. Dobrovoľnícka
práca spočívala v príprave denných aktivít s témou cesty okolo sveta, kde sa mladí ľudia
so znevýhodnením dozvedeli viac o kultúrach, ich zvykoch a tradíciách.
Pre viac informácií: http://www.barlicka.com/
ISL 08 Eco- Slatinka (11.8. – 24.8.2013)
Dobrovoľníci opäť pomáhali s úpravou okolia dediny Slatinka a riečky Slatinka, kde
vykosili a odstránili náletovú zeleň. Okrem toho pomohli s opravou mosta v dedine a pri
starostlivosti o budovu bývalej školy v súčasnosti používanej ako Eko-centrum pre
vzdelávanie mladých ľudí organizáciou OZ Slatinka.
Pre viac informácií: http://www.slatinka.sk/
ISL 09 Banská Štiavnica 2 (1.9. – 14.9.2013)
Aj tento rok sa konal bilaterálny tábor, na ktorom sa zúčastnili slovenskí a japonskí
dobrovoľníci. Tábor bol realizovaný v spolupráci s organizáciou NICE Japan. Počas tábora
dobrovoľníci pokračovali v environmentálnych prácach na banskoštiavnickej Kalvárii.
Pre viac informácií: http://www.kalvaria.org/

ISL 10 Integra (1.9. – 14.9.2013)
Dobrovoľníci pripravili zaujímavé voľnočasové aktivity pre klientov so zdravotným
a mentálnym znevýhodnením z Domova sociálnych služieb Integra v Bratislave.
Pre viac informácií: http://www.dssintegra.sk/
ISL 11 Kamenná veža (23.7. – 31.7.2013)
Úlohou dobrovoľníkov bola revitalizácia okolia Kamenického hradu z 12.storočia a pomoc
pri archeologickom výskume.
Pre viac informácií: http://www.kamennaveza.sk/

Study part na slovenských workcampoch
Význam dobrovoľníctva sa snažíme rozšíriť medzi mladými ľuďmi a lokálnymi
obyvateľmi prostredníctvom vzdelávacích aktivít už 5. rok a to presne od roku
2008. Preto sa každoročne zameriavame na vzdelávaciu časť táborov. Aj tento rok
sme uskutočnili viacero takýchto aktivít vďaka našim vyškoleným vedúcim
a zahraničným dobrovoľníkom, ktorí u nás pôsobili v roku 2013 v rámci Európskej
dobrovoľníckej služby.

Konkrétne sme uskutočnili nasledujúce vzdelávacie aktivity:
INEX Messenger- Nakoľko rok 2013 bol
Európskym rokom občanov, naša EDS
dobrovoľníčka
Sarah
z Belgicka
si
pripravila workshop venujúci sa práve
tejto téme. INEX Messenger putoval po
Slovensku počas letných mesiacov júl,
august, september a na každom jednom

tábore predstavil účastníkom Európsku
úniu, jej histórii a potrebu byť aktívnymi
občanmi. Na základe vedomostného
kvízu si uvedomili medzery vo svojich
vedomostiach
a podnietilo
ich
to
k zvýšenej motivácii k štúdiu a potrebe
vzdelávania sa.

Sustainability campaign- je environmentálna kampaň zameraná na vzdelávanie
dobrovoľníkov ohľadom významu šetrenia energií, vody, prírodných zdrojov a poukázanie
na
nadmernú
spotrebu
nezrecykľovateľných obalov.
INEX Slovakia sa do tejto
kampane pravidelne zapája
na
svojich
táboroch
a aktivitách už od jej vzniku.
Cieľom je zmeniť myslenie,
postoje mladých ľudí, a tým
ich viesť ku každodennému
ekologickému spôsobu života.
Sustainability campaign je
celoročnou
celosvetovou
kampaňou siete Alliance of
European Voluntary Service
Organizations, ktorej sme
členom.

Hody kultúr- Každoročne sa snažíme zvýšiť povedomie o rôznych krajinách, kultúrach
a tradíciách v mieste konania našich workcampov na Slovensku. Hody kultúr predstavujú
malé pohostenie pre lokálnych obyvateľov a účastníkov táborov. Na každom podujatí
odprezentujú účastníci tábora svoju krajinu, pripravia ochutnávku ich tradičného jedla
a publikum sa ich môže opýtať otázky, ktoré majú ohľadom ich kultúry a jedál. Takto
sme uskutočnili 10 podujatí v miestach konania workcampov počas leta 2013.

Vzdelávanie na Slovensku
Tento rok sme realizovali už 5. ročník akreditovaných školení „Vzdelávanie
mládežníckych pracovníkov pôsobiacich v medzikultúrnom prostredí“, na
ktorých sme vyškolili 32 mladých vedúcich. Jedná sa o ročný cyklus odborných školení
s praktickým nácvikom nadobudnutých vedomostí priamo na workcampe (MTDP)
v oblastiach: riešenie konfliktov, medzikultúrne učenie, motivácia, skupinová
dynamika, spôsob hodnotenia aktivít, propagácia dobrovoľníctva a pod.

Cyklus školení bol podporený
z grantového programu MŠVVaŠ
SR ADAM 3 ako aj Nadácie
Slovenskej sporiteľni.











Aktivity:
1.Školenie vedúcich táborov (Moravský sv. Ján, 15.3 – 17.3.2013)
2.Školenie vedúcich táborov (Banská Štiavnica, 7.6 – 9.6.2013)
1st Timers (Bratislava, 14.6.2013) stretnutie pre všetkých, čo idú na workcmap po
prvýkrát
Vzdelávacie popoludnie pre vedúcich (Bratislava, 24.6.2013)
Teambuildingové školenie školiteľského tímu (Vrbovce, 23- 25.8.2013)
Hodnotiace stretnutie všetkých vedúcich (Bratislava, 28.9.2013)
Veľké stretnutie dobrovoľníkov (Dechtice, 26.10 – 27.10.2013)
Miki víkend (Banská Šiavnica, 29.11 – 1.12.2013)
Čajové dejchánky- neformálne vzdelávacie stretnutia (pravidelne počas celého roka)

Čajové dejchánky
Približne dvakrát do mesiaca sme organizovali čajové dejchánky, ktoré sa stali už našou
pravidelnou aktivitou a sú venované dobrovoľníkom.
Ich cieľom je vybudovať aktívne občianske združenie, ktoré prináša aktivity pre
dobrovoľníkov počas celého roka. Na ich príprave sa podieľali najmä naši EDS
dobrovoľníci Alicia, Matiss a Sarah. Tohtoročné témy čajových dejchánkov sa niesli
v duchu cestovania a spoznávania krajín akými sú napr. Čína, Mexiko, Južná Kórea,
a Japonsko. Od našich
EDS dobrovoľníkov sme
sa čo to dozvedeli
o Lotyšsku, Španielsku
a Belgicku. Popri cestovaní sme sa venovali aj
vzdelávaniu a práci vo
photoshope, prezi, ako
prezentovať, riadiť vlastné
financie
alebo
počas vianočného
obdobia si dobrovoľníci
vyrobili darčeky pre
svojich blízkych.

Volunteers´ Evaluation Meeting alias VEM
Je Veľkým hodnotiacim stretnutím dobrovoľníkov, ktoré sa 26-27.10.2013 konalo už po
14-krát v Dechticiach pri Trnave. Počas stretnutia si dobrovoľníci vymenili skúsenosti,
spoznali nových ľudí prostredníctvom zoznamovacích a teambuildingových aktivít.
Stretnutia sa zúčasťnilo vyše 50 účastníkov,
ktorí
mali
možnosť
si
takto
vyhodnotiť ich dobrovoľnícky rok 2013 ako
aj dozvedieť sa viac
o príležitostiach
v oblasti
dobrovoľníctva a tým
sa stať aktívnymi aj
pri
tvorbe,
organizovaní
a realizácii
vlastných
vzdelávacích aktivít.

Program Mládež v akcii
Prostredníctvom Programu EÚ Mládež v akcii sme v roku 2013 zrealizovali v Banskej
Štiavnici mládežnícku výmenu a medzinárodné školenie:
Finding Yourself in Europe
(16.9 – 24.9.2013)
Mládežnícka výmena zameraná na
aktuálny
problém
rastúcej
nezamestnanosti mladých ľudí a riešenie
tohto problému z iného uhľa pohľaduneformálnym vzdelávaním. Výmena
bola rozdelená na 3 časti: 1.
Individuálnu (kde účastníci spoznali
svoje silné stránky, talenty a záujmi)
2. Profesionálnu (prepojenie individuálnych očakávaní a požiadaviek zo
strany zamestnávateľov) a 3.Európsku
(v ktorej sa zaoberali možnosťami
vzdelávania prostredníctvom programov EÚ). Na základe nich sa stali 20
účastníci zo Slovenska, Grécka, Talianska a Belgicka rozhľadenejšími, sebaistejšími a informovanejšími v danej
oblasti.
Medzinárodné školenie pre
školiteľov –
Training for youth trainers
(24.7 – 31.7.2013)
Po úspešnom minuloročnom medzinárodnom školení pre mládežníckych
vedúcich sme sa rozhodli zorganizovať
medzinárodné školenie pre školiteľov.
Pod vedením 3 lektorov zo Slovenska
a Cypru sa účastníci dozvedeli viac o
prezentačných zručnostiach, teórii hier,
hodnotení, skupinovej dynamike, príprave školiaceho plánu, grafickej facilitácií a i.
Školenia sa zúčastnilo 21 účastníkov z Česka, Talianska, Bulharska, Estónska, Poľska,
Cypru a Slovenska.

EDS hosťovanie
V rámci programu Mládež v akcii, akcie Európska dobrovoľnícka služba sme v tomto roku
hosťovali 3 dlhodobých dobrovoľníkov. Dobrovoľníčka Alicia zo Španielska a dobrovoľník
Matiss z Lotyšska sa zúčastnili projektu „Open your eyes“ (február - december). Treťou
dobrovoľníčkou bola Sarah, ktorá k nám prišla z Belgicka, aby sa počas leta (jún december) venovala projektu „The Messenger“.
Súčasne sme sa venovali sieťovaniu so zahraničnými partnermi, propagácii
dobrovoľníctva, infoservisu a podpore pracovných skupín (promo a školiteľský tím).

Pracovné stretnutia na Slovensku
Valné zhromaždenie INEX Slovakia
V mesiaci september sa v Bratislave konalo Valné zhromaždenie INEX Slovakia, na
ktorom prišlo aj ku zmene stanov.
Technical Meeting 2013
Na základe členstva v medzinárodnej mimovládnej organizácii „Alliance of European
Voluntary Service Organizations“ reprezentujúcej národné organizácie podporujúce
medzikultúrne vzdelávanie, pochopenie a mier prostredníctvom dobrovoľníckej služby,
sme mali možnosť po 10 rokoch opäť od 25.02 - 04.03. 2013hosťovať najväčšie
stretnutie všetkých členských organizácií v Piešťanoch. Stretnutia sa zúčastnilo viac ako
180 ľudí z takmer 80 krajín sveta. Jednalo sa o tzv. „Technical Meeting“, stretnutie, kde
sa formou bilaterálnych diskusií partneri navzájom informujú o medzinárodných
dobrovoľníckych projektoch pre nadchádzajúcu sezónu. Po ukončení stretnutia
prichádzajú reprezentanti organizácii do svojej krajiny a aktualizujú svoje databázy
a dobrovoľníci sa tak môžu začať prihlasovať na medzinárodné tábory, tzv. workcampy
v zahraničí, ktoré prebiehajú najmä v lete. Na celom svete sa každoročne koná okolo
2000 takýchto táborov a zúčastní sa ich okolo 18000 dobrovoľníkov.
Súbežne s podujatím sa uskutočnil Pre-Technical Meeting pre partnerské organizácie
siete Alliance v Piešťanoch od 27.2. do 1.3.2013. Stretnutia sa zúčastnilo 33
reprezentantov 23 organizácií z celého sveta.

Global LMTV Meeting 2013
INEX Slovakia hosťoval aj ďalšie medzinárodné podujatie. Od 4.3. do 8.3.2013 sme
v Banskej Štiavnici hosťovali stretnutie 23 zástupcov 21 organizácií z Európy, Ameriky
a Ázie, ktoré sa venujú dlhodobej dobrovoľníckej činnosti. Účastníci sa venovali
dlhodobým dobrovoľníckym projektom, ich rozvoju a problémom. Taktiež sa zamerali na
smerovanie týchto projektov do budúcnosti.

Jednodňové dobrovoľnícke aktivity
Sú nimi jednodňové dobrovoľnícke aktivity organizované v spolupráci s našimi
partnerskými organizáciami DSS Integra, OZ Ulita, RC Prešporkovo, OZ Bol raz jeden
človek, MÚ Petržalka, či v spolupráci s firmami.
DSS Integra- aktivity pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, Naša Bratislava,
Halloween, Mikuláš alebo len tak na spríjemnenie dňa klientom DSS Integra.
OZ Bol raz jeden človek- pomoc pri príprave filmového festivalu tvorcov s mentálnym
postihnutím
RC Prešporkovo- tento rok sme po prvýkrát úspešne nadviazali spoluprácu s Rodinným
centrom Prešporkovo, kde sme detičkám pripravili Mikuláša a spolu s mamičkami
a detičkami RC aj mikulášske darčeky pre klientov DSS Integra.
OZ Ulita- športové aktivity pre deti zo sídliska Kopčany
Stretnutie dobrovoľníkov pri príležitosti 20. výročia INEX Slovakia- Nakoľko INEX
v roku 2013 oslávil už 20. výročie svojej existencie, pri tejto príležitosti sme usporiadali
stretnutie dobrovoľníkov a ich rodín. Na stretnutí v MC Hojdana pripravili dobrovoľníci
program pre deti.
Projekt Naša Bratislava, kde sa jednalo o firemné dobrovoľníctvo v DSS Integra a MS
Haanova Bratislava. Za pomoci firemných dobrovoľníkov sme pomohli zrealizovať výlet
klientov DSS Integra do ZOO v Bratislave a upravili sme záhradu centra, kde sme
odstránili náletovú zeleň. V škôlke Haanova nám dobrovoľníci z firiem pomohli umyť okná
a dvere a zároveň pomohli pri úprave záhrady.
Úprava INEX kancelárie a záhrady- pomoc pri vybaľovaní a uprave záhrady po
presťahovaní nám poskytli dobrovoľníci z firmy EY.
Príprava Mikuláša a pomoc pri programe pre DSS Integra- jednotlivé mikulášske
balíčky pre klientov z DSS Integra boli vytvorené, zabalené a odovzdané aj za pomoci
firemných dobrovoľníkov z firmy SAP
Medzinárodný deň dobrovoľníctva- aj v roku 2013 sme sa zapojili do Medzinárodného
dňa dobrovoľníctva, ktorého cieľom je poukázať na úlohu dobrovoľníka v spoločnosti.
Počas
celého
dňa
boli
pripravené dobrovoľnícke aktivity, prezentácia o možnostiach dobrovoľníctva ako aj
konkrétny príklad a to prezentácia tábora z Južnej Kórei.

Prezentácie o dobrovoľníctve
O rozširovanie povedomia, informovanosti a prínosoch dobrovoľníckych aktivít sme sa
snažili na základe prezentácií na školách. Na všetkých prezentáciách na školách sme
vyhoveli požiadavke viesť ju v anglickom jazyku, čím mladí ľudia z Bratislavy a Seredi
porozumeli významu učiť sa cudzie jazyky.
O možnostiach dobrovoľníctva sme taktiež informovali na Úrade Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Cieľom Open Days bolo informovať mladých ľudí o možnostiach
a príležitostiach, ktoré v súčasnosti majú. V Považskej Bystrici sme propagovali letné
dobrovoľnícke možnosti pre mladých ľudí na konferencii Mladí Európania a v Seredi sme
oboznámili študentov Obchodnej akadémie o tom, čo im dobrovoľníctvo ponúka. INEX sa
zapojil aj do Európskeho
týždňa mládeže v Bratislave,
ktoré organizoval Slovenský
inštitút mládeže Iuventa. Aj
v roku
2013
sme
mali
možnosť propagovať dobrovoľníctvo a naše aktivity na
najväčšom letnom festivale
Pohoda v Trenčíne.
Naši zahraniční dobrovoľníci
navštívili tiež OZ Včelí dom,
kde sa zapojili do projektu
Spoznávame svet a porozprávali
deťom
a mladým
ľuďom o svojich krajinách
a kultúre.

Infoservis
V dnešnom svete preplnenom informáciami je nepostrádateľné neustále informovať
o aktivitách organizácie a to jasne, adresne a prostredníctvom rôznych komunikačných
prostriedkov.
V roku 2013 sme venovali pozornosť konzultáciám o medzinárodných projektoch priamo
s dobrovoľníkmi v našej kancelárii, mailom, telefonicky, či prostredníctvom sociálnej siete
Facebook.
O dobrovoľníckych
táboroch,
školeniach,
mládežníckych
výmenách,
seminároch a aktivitách sme informovali aj našim mailing listom, ktorých bolo 30 a počet
príjemcov sa zvýšil na 1200. Nemenej zaostávala komunikácia na našej webovej
stránke(kalendár aktivít), či formou udalostí na Facebooku a Youtube. Čím lepšia
informovanosť mládeže bude, tým väčšia je ich možnosť zapojenia a vychovania aktívnej
mládeže v spoločnosti.

Pracovné skupiny
V rámci INEX-u fungovali 2 pracovné skupiny, ktorých dobrovoľníci svojimi nápadmi
a venovaným časom prispievali k napĺňaniu cieľov našej organizácie, za čo sme im veľmi
vďační.
Promo tím- kreatívna skupina napĺňajúca marketingový plán INEX-u sa venovala
v tomto roku propagácii dobrovoľníckych aktivít na sociálnej sieti Facebook, letnom
festivale Pohoda, vytvárala nové prezentácie na školách, pripravila návrhy nových
odznakov a propagačné video. Ich cieľom bolo osloviť, čo možno najviac mladých ľudí,
aby sa zapojili do dobrovoľníckych projektov.
Školiteľský tím- aj tento rok odviedol školiteľský tím neoceniteľnú prácu pri príprave
a realizácii školení pre vedúcich medzinárodných táborov dobrovoľníckej práce na
Slovensku. Členovia školiteľského tímu sa podieľali aj na príprave medzinárodného
školenia na Slovensku, školili a vzdelávali sa v zahraničí.

Vydané tlačoviny
V roku 2013 sme vydali:
Summer Program 2013:
o workcampoch na Slovensku.

program

určený

našim

partnerským

organizáciám

Publikácia vydaná k mládežníckej výmene Finding Yourself in Europe: brožúra
vytvorená účastníkmi a vedúcimi mládežníckej výmeny o možnostiach mladých ľudí v EÚ,
ich osobnostnom rozvoji a predchádzaniu nezamestnanosti.

INEX aktivity v zahraničí v roku 2013

Medzinárodné tábory dobrovoľníckej práce, tzv.
workcampy a dlhodobé projekty v zahraničí
Jednou z hlavných činností INEX Slovakia je vysielanie dobrovoľníkov na
workcampy do zahraničia, ktoré realizujú naše zahraničné partnerské
organizácie. V roku 2013 približne 200 dobrovoľníkov malo možnosť zúčastniť sa
európskych projektov akými boli projekty v Nemecku, Španielsku, Francúzsku,
Taliansku, Anglicku alebo Belgicku. Niektorí vycestovali ďalej než spomínaných
krajín ako napr. Dánsko, Island, Arménsko, Rusko, Turecko alebo Albánsko. Tí,
ktorých lákalo nepoznané a exotické sa vybrali na tábory do Japonska, Južnej
Kórei alebo Indie. 2-3 týždne svojho voľného času tak venovali dobrovoľníckej
práci, pričom pomohli nielen miestnej komunite ale aj sami sebe, nakoľko pri
práci v multikultúrnom kolektíve, v novej krajine nadobudli nové znalosti
a skúsenosti.
Dlhodobejšie líderské projekty zaujali dobrovoľníkov, ktorí vycestovali do Mexika
a Nemecka. Zahraničné tábory a dlhodobé projekty si naši dobrovoľníci vybrali
na základe ponuky, ktorú sme uverejnili na našej webovej stránke, konkrétne vo
vyhľadávači táborov. Túto databázu sme pravidelne aktualizovali, aby sa
dobrovoľníkom dostali, čo najčerstvejšie informácie o obsadenosti projektov
v zahraničí.
Pomoc pri selekcii, výbere a vysvetlení fungovania táborov sme zabezpečovali
formou konzultácií zamestnancami a dobrovoľníkmi INEX-u. Informácie pre prvo
aplikantov sme poskytli na stretnuti „1st-timers“, ktoré je určené na poskytnutie
praktických rád o účasti na workcampe v zahraničí.

EDS v zahraničí
V rámci programu EÚ Mládež v akcii, Európska dobrovoľnícka služba, sme vyslali 9
dobrovoľníkov do Francúzska, Poľska, Španielska a na Island. Títo dobrovoľníci sa pridali
tak k už 15 EDS dobrovoľníkom na už prebiehajúcich projektoch v roku 2013.

Pracovné stretnutia v zahraničí
Stretnutie working groups Alliance (09/2013) Brusel, Belgicko
Valné zhromaždenie Alliance (11/2013) Weil der Stadt, Nemecko

Školenia a mládežnícke výmeny v zahraničí
Na školenia do zahraničia sme v roku 2013 vyslali 15 účastníkov, ktorí sa zapojili do
nasledujúcich školení:
Step Out from the Crowd (03/2013) – témami medzinárodného školenia bolo
posilnenie interkultúrneho dialógu, sociálnej kohézie, vedomostí o ľudských právach
a aktívnom občianstve za pomoci interaktívnych metód a neformálneho vzdelávania.
From Workcamps with Love (06/2013) – sociálna inklúzia mladých ľudí s nedostatkom
príležitostí a inými znevýhodneniami do spoločnosti.
Youth Sustain Ability (07/2013) – školenie venované predchádzaniu nezamestnantosti
mladých ľudí.
Eco Building Yourself (09/2013) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšenie povedomia
o dobrovoľníctve, jeho možnostiach ako jeden z prostriedkov rastúcej kompetencie
mladých ľudí v oblasti zamestnanosti a povzbudiť ich k ekologickému spôsobu života.
Behind the borders (10/2013) – školenie bolo zamerané na zvýšenie aktívneho
občianstva mladých ľudí, povedomia o potrebe predchádzať diskriminačným, xenofónym
a rasistickým prejavom prostredníctvom neformálnych metód vzdelávania.
ECO Logical (12/2013) – projekt vychádzajúci z potrieb Alliance Sustainability
Campaign, ktorej cieľom je informovať mladých ľudí, mládežníckych vedúcich a aktívnych
dobrovoľníkov o možnostiach jej realizácie na budúcich aktivitách organizácií
a jednotlivcov.
Mládežníckych výmen v Taliansku, Francúzsku a Belgicku sa zúčastnilo 20 slovenských
účastníkov počas celého roka.

Kto podporil našu činnosť
Bez našich donorov by to nešlo: Ministerstvo školstva,
vedy,výskumu a športu SR, Program Mládež v Akcii, KPMG,
Nadácia SLSP, Nadácia Pontis, Johnson Controls, , Websupport,
WATER HOLDING, a.s, ESET, 2% z dane a iní prispievatelia
ĎAKUJEME, všetkým našim podporovateľom, lokálnym
partnerom, partnerom v zahraničí, členom pracovných
skupín, dobrovoľníkom!
Bez Vás by sme to nedokázali
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