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.....Na začiatok.....
……Cestovanie,

spoznanie novej krajiny,
zvykov, zdokonalenie sa v cudzích jazykoch,
nadviazanie nových priateľstiev a kontaktov,
pomoc dobrej veci a komunite,…toto sú niektoré
z mnohých motivačných faktorov podnecujúcich
aktívne sa zapájanie mladých ľudí do
dobrovoľníckych
aktivít,
organizovaných
INEXom Slovakia. Vďaka mnohým zaujímavým
projektom dochádza k multikultúrnej výmene,
ktorá
prispieva
k rozvoju
tolerancie,
porozumenia a celkovému formovaniu osobnosti
mladých ľudí.
O tom, ako sa nám podarilo pokračovať
v realizácii našich projektov a aktivít v roku 2004
sa môţete dočítať vo Výročnej správe 2004 našej
organizácie, ktorá sa Vám dostáva do rúk. Jej
obsahom je prehľad našich domácich
a zahraničných aktivít, ktorými sa uţ 11 rokov
snaţíme napĺňať ciele a idey našej organizácie.
Dúfame, ţe prehľad aktivít organizovaných
naším zdruţením v roku 2004, Vám podá jasnú
predstavu o našej činnosti.
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..... INEX SLOVAKIA - občianske zdruţenie.....
INEX

– INternational EXchanges (medzinárodné výmeny) - je neziskové občianske združenie
založené v roku 1993 s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorého aktivity sú zamerané na prácu
s mládežou. Na Slovensku je jedinou organizáciou svojho druhu.

Aktívne sa zapájame do medzinárodných programov výmeny mládeže. Naša činnosť spočíva
prevažne v organizovaní medzinárodných táborov dobrovoľnej práce (ďalej len MTDP) na
Slovensku a vysielaní slovenských dobrovoľníkov na MTDP do zahraničia. Náplňou MTDP sú
environmentálne, rekonštrukčné, renovačné archeologické práce, aktivity umeleckého
charakteru, ale aj práca s deťmi, staršími, postihnutými a inak znevýhodnenými ľuďmi.

Usporadúvame

národné i medzinárodné semináre a školenia pre aktívnych dobrovoľníkov
pracujúcich s mládežou. Sme vysielajúca organizácia v rámci programu Európskej
dobrovoľníckej služby. Naši dobrovoľníci vyvíjajú činnosť v rámci jednotlivých základných
kolektívov.

Pri organizovaní MTDP spolupracujeme s mnohými zahraničnými partnermi. Od svojho
založenia sme členom výmennej siete Alliance of European Voluntary Service Organisations,
ktorej členmi sú medzinárodné mládežnícke organizácie podobného zamerania ako INEX
Slovakia. Taktiež spolupracujeme aj so sieťami ako Service Civil International, Youth Action
for Peace, CCIVS a ďalšími zahraničnými partnermi.

Cieľom

združenia je všestranná podpora a rozvoj medzinárodných kontaktov a výmen detí
a mládeže, napomáhanie rozširovaniu možností účelného trávenia voľného času detí a mládeže,
výchovné pôsobenie na deti a mládež, napomáhanie všestrannému rozvoju osobnosti
a vedomostnej a vzdelanostnej úrovne detí a mládeže.

Obsah a predmet činnosti:
podpora, ochrana a rozvoj a formovanie osobnosti mládeže,
rozvoj vzdelanostnej úrovne mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania
a multikultúrnej komunikácie,
búranie komunikačných bariér - rozvojom komunikačných a jazykových schopností,
podpora športu, telesnej výchovy detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
ochrana kultúrneho dedičstva, tvorba, rozvoj a podpora zachovania kultúrnych hodnôt,
ochrana a obnova kultúrnych, architektonických a technických pamiatok,
environmentálna podpora chránených oblastí, ochrana zvierat, rastlín a životného prostredia,
podpora účelného trávenia voľného času detí,
poskytovanie sociálnej, zdravotníckej, humanitárnej a charitatívnej pomoci, rozvoj sociálnych
a charitatívnych služieb,
ochranu ľudských a občianskych práv,
prispievanie k utváraniu a rozvoju duchovných a morálnych hodnôt, tolerancie, zodpovednosti,
priateľstva a vzájomnej spolupráce medzi národmi, k odstraňovaniu vzájomných predsudkov,
kultúrnych a komunikačných bariér medzi ľuďmi a národmi.
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ČINNOSŤ POČAS ROKU 2004
V roku 2004 sme nadviazali na aktivity, ktoré korešpondujú s predmetom, cieľom a poslaním
nášho občianskeho združenia.
Spadajú sem tieto aktivity:













organizovanie MTDP na Slovensku a spolupráca pri organizovaní MTDP v zahraničí,
vysielanie slovenských dobrovoľníkov na MTDP v zahraničí,
činnosť základných kolektívov ,
organizovanie medzinárodných výmenných pobytov pre stredoškolskú mládež,
medzinárodná spolupráca so zahraničnými mládežníckymi organizáciami podobného zamerania
a výmennými sieťami,
organizovanie národných, medzinárodných školení a seminárov so zameraním na edukáciu
dobrovoľníkov pre prácu s deťmi a mládežou,
zapájanie sa do medzinárodných výmenných programov v rámci Európskej dobrovoľníckej
služby ako vysielajúca organizácia,
účasť dobrovoľníkov na zahraničných školeniach, seminároch, konferenciách a pracovných
skupinách,
organizovanie stretnutí dobrovoľníkov, zameraných na výmenu skúseností a zážitkov,
konzultačná činnosť zameraná na výber MTDP a vycestovanie na MTDP,
organizovanie umeleckých, športových aktivít a workshopov pre deti a mládež
práca v medzinárodných mládežníckych organizáciách

DOMÁCE aktivity

MEDZINÁRODNÉ TÁBORY DOBROVOĽNEJ PRÁCE

Medzinárodné tábory dobrovoľnej práce na Slovensku
Poča s sezóny 2004

sme na Slovensku zorganizovali 21 MTDP. Týchto MTDP sa
zúčastnilo okolo 280 mladých ľudí najmä zo zahraničia (Európa, Ázia, Severná Amerika). Chod
tábora zabezpečovali naši aktívni dobrovoľníci, ktorí absolvovali súbor odborných školení,
v kooperácii s lokálnymi partnermi.
Spolupra covali sme s mnohými partnerskými organizáciami, ako napr. Slovenské
národné múzeum Bojnice, Správa národného parku Slovenský raj, Futbalový klub Medveďov,
Spolok Banská Štiavnica ’91, OZ Kultúra, OÚ Ivánka pri Dunaji, OZ Ďubákovo, obec
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Ďubákovo, Slovenský červený kríž, True Sphérique, atď. Mnohé z projektov nadviazali na
dlhodobú tradíciu. Štvrtina zo všetkých táborov sa uskutočnila po prvý krát. Naše úsilie vo
vyhľadávaní možností usporiadania nových zaujímavých MTDP naďalej pretrváva.
Tábor y boli za merané na environmentálne, rekonštrukčné, archeologické, renovačné práce
a organizovanie voľnočasových aktivít detí. 4 tábory boli zamerané za zachovanie kultúrnych
pamiatok na Slovensku (hrad Bojnice, Muráň, Parič – Trebišov, Čiernohorská železnička a Banské
múzeum v Banskej Štiavnici)
Odozva na orga nizá ciu a pri ebeh MTDP bol zo strany dobrovoľníkov
a partnerských organizácií veľmi pozitívny. Okrem dobrovoľnej práce, mali zahraniční
dobrovoľníci možnosť spoznať krásy slovenskej prírody, rozličné kultúrne, historické pamiatky,
zvyky a tradície daného regiónu.

Medzinárodné tábory dobrovoľnej práce v zahraničí
Podsta tná ča sť

našej činnosti spočíva vo vysielaní slovenských dobrovoľníkov na MTDP
do zahraničia, ktoré organizujú naše zahraničné partnerské organizácie podobného zamerania
ako naše občianske združenie. Tento rok sa MTDP v zahraničí zúčastnilo približne 530
slovenských dobrovoľníkov na vyše 300 táboroch. Najpopulárnejšími krajinami boli, ako po
minulé roky, Nemecko a Francúzsko. Slovenskí dobrovoľníci sa poväčšine zúčastnili na
európskych projektoch, niekoľko však vycestovalo na MTDP do Ameriky, Afriky a Ázie. (Viď.
príloha, str. 16)
Aj tento r ok sa INEX Slovakia podieľal pri spoluorganizovaní MTDP v zahraničí
(Nemecko, Taliansko, Anglicko), a to najmä po personálnej stránke, pri vedení kempov našimi
odborne vyškolenými dobrovoľníkmi.
MTDP v zahraničí si slovenskí dobrovoľníci mohli vybrať na základe katalógu, ktorý
sme vydali začiatkom apríla v tlačenej podobe. Taktiež ho bolo možné nájsť v elektronickej
podobe na našej internetovej stránke www.inex.sk, kde sa každý týždeň aktualizovali voľné
miesta na medzinárodných táboroch. Pri výbere a objasnení princípu fungovania MTDP
pomohli praktické rady nielen v katalógu, ale aj rady a tipy zamestnancov a dobrovoľníkov
INEXu Slovakia.

Organizačné zabezpečenie MTDP
Obsa dzovanie dobrovoľníkov

na MTDP prebiehalo na základe výberu tábora
dobrovoľníkom a zaslania jeho prihlášky partnerskej usporiadateľskej organizácii. Na konkrétny
kemp, ktorý pozostával zo skupiny 10-20 mladých ľudí sa vysielal jeden - dvaja účastníci z jednej
krajiny.
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Takto sa zabezpečila väčšia medzinárodná a kultúrna diverzita.
V niektorých prípadoch, ak išlo o špeciálne projekty, alebo na
základe uzatvorenia zmluvy s našimi partnermi sa účastníkov
z jednej krajiny na tábore nachádzalo viac.

Faktor om

ovplyvňujúci m

výber

dobrovoľníka na daný MTDP bol najmä dátum prihlásenia sa
vzhľadom k zaplneniu a kapacitám konkrétneho tábora.
V špeciálnych prípadoch bolo kritériom výberu vek, ovládanie
jazyka danej krajiny, motivačný list, poprípade odporúčania
dobrovoľníka.
Prijímanie dobrovoľníkov na MTDP sa uskutočnilo na
podobnom princípe.

Organi zovani e
dobrovoľníkov

MTDP

a vysi elani e

do zahraničia má charakter celoročnej
systematickej práce a organizácie. Začiatkom roka sme nadviazali
kontakt s lokálnymi partnermi z rôznych regiónov Slovenska. Na
základe ich záujmu a vyplneného dotazníka sme dojednali
konkrétne podmienky usporiadania MTDP na Slovensku počas
roku 2004 v zmluvách s našimi lokálnymi partnermi. Ponuku
kempov sme vydali v katalógu pre zahraničných partnerov, ktorý
sme prezentovali začiatkom marca na Technical meetingu stretnutí našich zahraničných partnerov, združených v Alliance
of European Voluntary Service Organisations (Veľká Británia)
a Service Civil International (Belgicko). Taktiež sme získali
katalógy s ponukou MTDP od našich zahraničných partnerských
organizácií a podpísali sme výmenné zmluvy na sezónu 2004
a spoluúčasť na špeciálnych projektoch. Na základe týchto
podkladov sme vytvorili katalóg pre slovenských dobrovoľníkov
s ponukou dobrovoľníckych projektov na sezónu 2004. Hlavná
výmenná sezóna bola od začiatku apríla do polovice októbra.
Počas tohto obdobia prebiehalo prihlasovanie, vycestovanie
a prijímanie slovenských a zahraničných dobrovoľníkov. Taktiež
prebiehala príprava, koordinácia a realizácia kempov na
Slovensku. Zhodnotenie medzi zahraničnými organizáciami sa
uskutočnilo začiatkom novembra na General Assembly
a General Conference Aliancie v Jerevane, Arménsko, kde sa
INEX Slovakia opäť stal členom Executive Committee Aliancie.

Pr ed

vycestovaní m na MTDP sme
dobrovoľníkom poskytovali konzultácie ohľadom výberu,
vycestovania a charakteru zvolenej krajiny. Informovali sme
o našej činnosti, našich aktivitách a programoch, ktoré
usporadúvame v priebehu celého roka.

Vyhodnotenie MTDP
Po uk ončení MTDP na Slovensk u

sme usporiadali stretnutie pre všetkých
vedúcich slovenských táborov. Zhodnotili sme jednotlivé projekty, a v prípade nedostatkov sa
navrhli možnosti zlepšenia daného kempu.
Spätnú väzbu o priebehu a kvalite MTDP sme získali na základe dotazníkov, ktoré nám vyplnili
zahraniční dobrovoľníci a organizátori MTDP na Slovensku.
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Koncom ok tóbra

2004 sa uskutočnil VI. ročník Volunteers Evaluation Meeting –
stretnutie slovenských dobrovoľníkov, ktorí vycestovali na MTDP do zahraničia. Cieľom
podujatia bola výmena skúseností a zážitkov dobrovoľníkov a využitie cenných rád pre
zefektívnenie informovanosti o priebehu a príprave na zahraničné MTDP v budúcnosti. Taktiež
propagovanie aktivít občianskeho združenia INEX Slovakia a recruiting v oblasti rozširovania
členskej základne o aktívnych dobrovoľníkov pri organizovaní MTDP na Slovensku. Stretnutie
s názvom Vo lunteer s Ev a lua tio n Mov ie fe s t ´0 4 sa nieslo v štýle filmového
festivalu. Okrem diskusie, hodnotenia a prezentácie kempov, mali účastníci možnosť zúčastniť
sa rôznych tvorivých dielní a workshopov umeleckého a športového zamerania. V programe
bolo zahrnutá prezentácia MTDP v Arménsku, Rusku a Grécku. Účastníci sa mali možnosť
oboznámiť s obsahom programu Mládež, najmä Akcie 2 – Európska Dobrovoľnícka Služba
v ktorej sa aktívne zapájame ako vysielajúca organizácia.

VZDELÁVANIE na národnej úrovni
Školenia a semináre
Odborná prípra va

aktívnych dobrovoľníkov je nevyhnutná na organizovanie MTDP.
Kvalitne pripravení a vyškolení dobrovoľníci podstatne prispievajú k úspešnému priebehu
tábora. Preto kladieme neformálnemu vzdelávaniu a rozširovaniu kvalitnej dobrovoľníckej
základne mimoriadnu pozornosť.
Tento rok sme zorganizovali cyklus
odborných školení zameraných
na organizačno - technické zabezpečovacie
a osobnostno - rozvojové oblasti. Do prvej
skupiny
parilo
účtovníctvo,
time
management, bezpečnosť pri práci, prvá
pomoc, hygienické predpisy, stravovanie,
príprava a tvorba infolistov a prezentovanie
jednotlivých projektov. Osobnostno organizačná oblasť zahŕňala riešenie
konfliktov, multikultúrnu a neverbálnu
komunikáciu, štýly vedenia a riadenia,
motiváciu, kooperáciu a i. Na tomto cykle
(3 školenia), ktoré mali charakter
víkendového stretnutia, sa zúčastnili
súčasní i noví, perspektívni usporiadatelia
podujatí združenia. Spolu sme vyškolili
okolo 40 dobrovoľníkov (z toho 15 bolo
nových).
Jednotlivé odborné časti boli spestrené
a popretkávané množstvom rozličných
hier, ktoré slúžili nielen na dotváranie
jednotlivých tém, ale aj ako inšpirácia.

Okrem odborných i nfor má cií

si mali účastníci možnosť vymeniť skúsenosti,
postrehy zážitky z predchádzajúcich skúseností z účasti, alebo organizovania MTDP na
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Slovensku i v zahraničí a cennými radami pomôcť pri ozrejmení si nejasností a prípadných
nedorozumení v budúcnosti.
Po per sonálnej stránk e školenia pripravil, zabezpečoval a viedol skúsený školiteľský
tím, zložený z dlhodobých a odborne pripravených školiteľov, z radov dobrovoľníkov nášho
občianskeho združenia.

Pr e účastník ov T eenag e kempov

v zahraničí (tábory od 16 rokov), a pre tých,
ktorí vycestovali na MTDP po prvý krát, sme zorganizovali „info stret nut ie pre fir st
time rov“ . Dobrovoľníkom sme podali základné informácie o jednotlivých krajinách,
spôsobe dopravy na tábor, fungovaní a priebehu tábora a množstvo iných praktických rád.

ČINNOSŤ ZÁKLADNÝCH KOLEKTÍVOV,
REGIONÁLNA ČINNOSŤ
Počas roku 2004 vyvíjalo v rámci našej organizácie činnosť 9 základných kolektívy. Ich činnosť
spočívala v pravidelných stretnutiach, kde sa diskutovalo na rôzne témy. Sprievodnými akciami
boli rozličné kultúrne a športové aktivity. Prevažná väčšina ZK pôsobilo na západnom
Slovensku. 3 základné kolektívy pôsobili na východnom Slovensku. Činnosť základných
kolektívov sa sústreďovala na spoluprácu s miestnymi organizáciami a samosprávnymi orgánmi.
Členovia sa sústreďovali aj na vyhľadávanie nových vhodných partnerov na usporiadanie
medzinárodných táborov v nasledujúcich sezónach.

Svoju či nnosť

sme realizovali centrálne. Pôsobenie v regiónoch sa uskutočňovalo
prostredníctvom základných kolektívov a lokálnych partnerov, organizácií a miestnych
samospráv.

ĎALŠIE AKTIVITY
Európska dobrovoľnícka sluţba
V rámci programu Mládeţ sme participovali v AKCII 2 – Európska Dobrovoľnícka

Služba. Hlavou ideou EDS je dobrovoľná práca spojená s neformálnym vzdelávaním mladých
ľudí s nedostatkom príležitostí. Projekty, ktoré si dobrovoľníci vyberajú majú verejnoprospešný
charakter a dĺžka trvania je od 6 do 12 mesiacov. Svojou dobrovoľnou prácou prinášajú
prospech danej organizácii, alebo komunite v ktorej pôsobia, a to v podobe nových nápadov
a skúseností a prinášajú iný multikultúrny rozmer. Prínosom EDS pre dobrovoľníkov je rozvoj
komunikačných schopností v jazyku danej krajiny, v ktorej sa realizuje EDS, nové skúsenosti,
zážitky a kontakty.

Ako vys ie lajúc a organiz ácia

sme vyslali šiestich dobrovoľníkov na rôzne
projekty v Nemecku, Taliansku, Grécku, Švédsku, Belgicku, Veľkej Británii, zamerané na boj
proti rasizmu a xenofóbii, prácu s postihnutými, fair - trade, prácu v mládežníckych centrách.
Zároveň boli schválené ďalšie tri projekty v Nemecku, Rakúsku a Luxembursku, s akčným
obdobím od 1.februára 2005.
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V rámci p ríp ravy

boli dobrovoľníkom poskytnuté konzultačné stretnutia a odborné
prípravné školenia, ktoré organizovala Národná agentúra.

Medium Term Volunteering
Na MTV - strednodobú dobrovoľnícku službu, ktorej princíp je podobný ako EDS, sme vyslali

jednu dobrovoľníčku do Francúzska. Tá pôsobila 4 mesiace v našej partnerskej organizácii
UNAREC, kde pomáhala pri príprave a realizácii projektov a činnosti združenia.

Fotosúťaţ
Naj - naj - naj fotografia z work ca mpu

bol názov Fotosúťaže, ktorú sme
zrealizovali pre dobrovoľníkov, zúčastnených na MTDP počas sezóny 2004. Tí mohli prihlásiť
svoje fotografie, a na základe hlasovania získať jednu z piatich cien. 20 vybratých fotografií bolo
zverejnených na našej internetovej stránke, a na základe elektronického hlasovania bolo možné
prideľovať hlasy. Ocenenia do súťaže venovalo naše občianske združenie a naši partneri CKM
2000 Travel a Weidler &Partner.

Mikulášska víkendovka – Hawaii párty
V decembri

sme zorganizovali pre našich aktívnych dobrovoľníkov stretnutie, ktoré sa
uskutočnilo v oddychovej a priateľskej atmosfére. Zimné obdobie sme si spestrili ananásmi,
palmami a teplým slniečkom v štýl Hawaii. Účastníci si taktiež priniesli kostnými v hawaiskom
štýle. Stretnutie bolo spestrené hrami, tancom a premietaním fotografií spojeným s výkladom
o Hawaiských ostrovoch.

Zasadnutia orgánov zdruţenia
Koordina čný výbor

INEXu Slovakia zasadal počas roka 2004 štyri krát. Na týchto
zasadanutiach sa riešili otázky fungovania a organizácie činnosti občianskeho združenia.

Členstvo v strešných detských a mládeţníckych organizáciách
Od roku 1993 sme členom Rady Mládeže Slovenska, združujúcej mládežnícke organizácie
a zastávajúcej záujmy organizovanej a neorganizovanej mládeže. V priebehu roka sme sa aktívne
zúčastňovali na valných zhromaždenia a rôznych iných zasadaniach, súvisiacich napríklad
s pripravovaným mládežníckym programom Youth in Action na roky 2007 – 2013.
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ZAHRANIČNÉ aktivity

Medzinárodná spolupráca

Ťaţisk o na šej či nnosti

spočíva v organizovaní medzinárodných táborov dobrovoľnej
práce a vysielaní slovenských dobrovoľníkov na zahraničné projekty. Pre zaručenie kvalitných
táborov je potrené mať stálych a korektných zahraničných partnerov. Počas nášho pôsobenia
sme stihli nadviazať množstvo výborných kontaktov a získať spoľahlivých partnerov.
Od svojho zaloţenia v roku 1993 sme členmi medzinárodnej siete Alliance of
European Voluntary Service Organisations (Aliancie európskych organizácií dobrovoľnej práce),
ktorá združuje 40 zahraničných organizácií, s podobným zameraním. V tomto roku sme na
General Assembly boli opäť zvolení za členov Executive Committee (výkonný výbor), ktorý má
na starosť fungovanie, napredovanie, skvalitňovanie projektov a spolupráce medzi
organizáciami, združenými v Aliancii. Takto sa posilnilo postavenie nášho združenia v Aliancii
a v povedomí našich partnerov.
V priebehu roka sme sa v rámci Aliancie zapájali do činnosti pracovnej skupiny North – South
Working Group, ktorá je zameraná na spoluprácu s mimoeurópskymi rozvojovými krajinami
(Afrika, Stredomorie).
Zúčastnili sme sa pravidelných stretnutí ako Technical Meeting, General Assembly, General
Conference, Post Camp Event a rôznych školení.

Okre m n aše j sp olup ráce

s členskými organizácie Aliancie spolupracujeme aj
s ďalšími sieťami zahraničných organizácií, s ktorými uskutočňujeme medzinárodné výmeny,
zúčastňujeme sa jednotlivých konferencií, školení, zasadnutí a spolupracujeme pri realizácii
rozličných projektov. K týmto organizáciám patrí napríklad SCI – Service Civil International,
AVSO – East Link – Association of Voluntary Service Organizations, CCIVS (UNESCO
Coordinating Committee for International Voluntary Service) a i.

Konferencie a pracovné stretnutia
Techni cal Meeti ng

– sa uskutočnil v polovici marca v Birminghame (Veľká Británia),
ktorého sa zúčastnili 3 zástupcovia nášho združenia. Na tomto pravidelne sa opakujúcom
stretnutí, organizovanom Alliance of European Voluntary Service Organisations, sme mali
možnosť prezentovať projekty MTDP na sezónu 2004 a s našimi partnermi podpísať výmenné
zmluvy a špeciálne projekty. Taktiež sa konalo plenárne zhromaždenie organizácií združených
v aliancii. Na stretnutie prijalo pozvanie 115 zástupcov 70 organizácii zo 40 krajín.

Techni cal meeting SC I

– sa konal začiatkom marca v Belgicku, na ktoré sme boli
pozvaní našou partnerskou organizáciou SCI – Service Civil International. Tu sme mali možnosť
stretnúť našich partnerov, a taktiež prezentovať ponuku MTDP. Na toto stretnutie bola za
INEX Slovakia vyslaná jedna osoba.
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General

Assembly
november,
Jerevan, Arménsko – toto ďalšie pravidelné
stretnutie Alliance of European Voluntary
Service Organisations, bolo zamerané na
generálne zhromaždenie a riešenie otázok
štruktúry a fungovania tejto výmennej siete.
Počas volieb do Executive Committee
Aliancie (tvorenej zo zástupcov šiestich
členských organizácií) sme boli zvolení za
členov
tohto
výkonného
výboru.
Usporiadateľskou organizáciou bolo HUJ
Arménsko.
V náväznosti na toto zasadanie pokračovala
General Confer ence , kde boli
okrem členských organizácií pozvané aj
partnerské organizácie Aliancie. Tohto ročná
konferencia
s názvom
„Medzinárodná
dobrovoľnícka služba ako prostriedok
efektívnej kooperácie mládeže v post
sovietskych krajinách a krajinách Európskej
únie“ bola zameraná na porovnanie spôsobov
organizácie
dobrovoľníckej
služby,
prekonávanie bariér a zvyšovanie efektívnych metód kooperácie. Celkový počet účastníkov
konferencie bol 59 z 36 zahraničných organizácií (23 krajín). Za INEX Slovakia sa zúčastnili
dvaja zástupcovia.

Post ca mp event

(Aliancia) – toto pravidelné stretnutie aktívnych dobrovoľníkov
a usporiadateľov MTDP sa uskutočnilo začiatkom januára v Českej republike. Témou bolo
dobrovoľníctvo a vedúci workcampov. Organizátorom bola naša partnerská organizácia INEX
SDA. INEX Slovakia reprezentoval jeden organizátor a jeden účastník.

Confli ct, Values and Vi olence in the Meditera nea n area

(konflikt, hodnoty a násilie v Stredomorí) Maroko - konferencia organizovaná organizáciou
CCIVS (UNESCO Coordinating Committee for International Voluntary Service) bola zameraná
na stretnutie zástupcov rozličných združení s cieľom charakterizovať hlavné konflikty
v Stredomorí a nájsť možnosti ich riešenia. Prítomný bol jeden zástupca INEXu Slovakia.

Youth Event

Rotterdam Holandsko (november) – konferencia organizovaná pri príležitosti
predsedania EU Holandskom, zameraná na stretnutie zástupcov európskej mládeže. Formou
diskusie sa prejednávali témy ako smerovanie mládežníckej politiky spojenej s plánovaným
programom Youth in Action na obdobie 2007 – 2013, zamestnanosť a sociálne zabezpečenie
mládeže, neformálne a celoživotné vzdelávanie a plnenie cieľov deklarovaných v Bielej knihe
Európskej komisie. Súčasťou konferencie bolo stretnutie mládeže s riaditeľmi sekcií mládeže
ministerstiev členských krajín, s ktorými sa prejednávali otázky potrieb mládeže a vplyvy
mládežníckej politiky na plnenie týchto potrieb.

Medzinárodné vzdelávacie aktivity a semináre
Contact making semi nar

„Bilding up environmental responsibility through youth
voluntary work – Island, tento seminár organizovala naša partnerská organizácia Worlwide
friends z Islandu. Cieľom seminára bolo nadviazať kontakty a začať konkrétnu spoluprácu
v oblasti ochrany životného prostredia medzi dobrovoľníckymi organizáciami. Vyslaná bola
jedná aktívna dobrovoľníčka združenia.

12

Trainig for Trainer s

– Dvaja zástupcovia nášho združenia, ktorí aktívne pôsobia
v školiteľskom tíme, participovali na školení školiteľov, ktoré sa uskutočnilo začiatkom februára
v Strasbourgu. Usporiadateľom bola Alliance of European Voluntary Service Organisations
v kooperácii s Európskym mládežníckym centrom v Strasbourgu. Obsahom tréningu bolo
školenie trénerov v oblasti metód, postupov a obsahu školení dobrovoľníkov vedúcich MTDP.

Pr epara tion meeti ng

- v Taliansku a Francúzsku. Stretnutie zamerané na prípravu
a organizáciu špeciálnych projektov MTDP v rámci programu Mládež pre Európu (Vyslaní boli
dvaja spoluorganizátori dvoch projektov).

Jazyk ov ý kurz špani elči ny

– ktorý absolvoval 1 zástupca nášho združenia, sa
uskutočnil v Španielsku v priebehu augusta. Organizačne bol zabezpečený Odborom mládeže
a športu Rady Európy pre mladých ľudí, aktívne pôsobiacich na poli medzinárodnej
mládežníckej práce s cieľom väčšej angažovanosti a aktívnosti, prostredníctvom rozvoja ich
komunikačných a jazykových schopností.

PROPAGÁCIA A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Pr opagá cia

aktivít nášho združenia sa realizuje najmä prostredníctvom médií, na základe
reportáží o realizácii a priebehu MTDP. Články a rozhovory s účastníkmi, lídrami a lokálnymi
partnermi boli uverejnené v mnohých denníkoch a týždenníkoch celoslovenského a regionálneho
charakteru. Niekoľko rozhovorov bolo poskytnutých aj slovenským rádiám. Týmto spôsobom
sme mali možnosť prezentovať nielen prezentovať konkrétne projekty a pomoc lokálnej
komunite, ale aj celkovú myšlienku a poslanie MTDP, rozvoj a podporu dobrovoľníctva
a mobility.

Tlačoviny.....

V rámci prezentovania kempov MTDP – Sezóna 2004 sme pre našich zahraničných partnerov
pripravili katalóg s názvom „Summer program 2004“ s popisom týchto projektov
a prezentovali sme ho na Technical Meetingu Aliancie a SCI.
Na základe získaných materiálov od našich partnerov sme zostavili a vydali začiatkom apríla
tlačovinový katalóg s názvom „Katalóg MTDP Leto / Summer program 2004“ s ponukou
MTDP v zahraničí pre slovenských dobrovoľníkov. Jeho obsahom boli jednotlivé projekty
usporiadané chronologicky podľa krajín, organizácií a dátumov. Okrem toho obsahoval cenné
rady a tipy v spojitosti s prípravou na kemp, jeho priebehom a cestovaním.
Katalóg v elek tr oni ckej podobe (pre slovenských účastníkov a aj zahraničných
partnerov) bolo možné nájsť na našej internetovej stránke, kde bola pravidelne aktualizovaná
obsadenosť jednotlivých MTDP.

www.inex.sk

– ako prostriedok propagácie a prezentácie nášho občianskeho združenia
slúžila aj naša webová stránka, ktorá obsahuje informácie o našej činnosti, informácie o rôznych
projektoch a aktivitách, diskusné fórum i fotogalériu z našich podujatí a projektov. Jej verzia bola
aj v anglickom jazyku.
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FINANCOVANIE
Fun gov anie

INEXu Slovakia bolo zabezpečené prostredníctvom finančnej dotácie
a podpory Ministerstva školstva, Národnej kancelárie programu Európskej únie Mládeţ,
Nadácie mládeţe Slovenska, darcov 2% dane a účastníckych poplatkov na MTDP.

KTO ZA TÝM VŠET KÝM JE

Predseda zdruţenia:

Branislav Ďurajka

Koordinačný výbor:

Mária Ďurajková
Ivana Veselá
Nina Paulenová
Peter Béreš

Projektový koordinátor: Ivana Veselá (do septembra 2004)
Marcela Holická (od septembra 2004)
EVS koordinátor:

Nina Paulenová (do júla 2004)
Dáša Antalová (od júna 2004)

Účtovníctvo:

Milan Varhoľ
Dušana Slimáková

Správca siete:

Martin Vavro (do septembra 2004)
Peter Jurík (od septembra 2004)

Civilná sluţba:

Emil Ivančo (do júna 2004)
Pavol Záhorský (od októbra 2004)

Design:

Juraj Tomík

Školiteľský tím:

Alexandra Hudáková
Lucia Jurkemiková
Silvia Soláriková
Dušana Slimáková
Ivana Veselá
Marek Levčík
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Magda Kanková
Nina Paulenová
Peter Bereš
Odborní konzultanti:

………A najmä

Peter Baráth
Róbert Spišák
Alena Michalová

početný tím dobrovoľníkov……..

....POĎAKOVANIE....
Rok 2004 bol pre naše združenie veľmi pozitívny. Úspešne sme pokračovali v našich
aktivitách a projektoch, ktoré mali vzostupnú tendenciu nielen kvantitatívnu, ale
najmä kvalitatívnu. Veľký úspech pripisujeme kladným ohlasom na slovenské MTDP
z radov samotných zahraničných účastníkov, ale aj partnerov a spoluorganizátorov.
Nadšenie nechýbalo ani zo strany slovenských dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili na
MTDP v zahraničí. Pozitívnym impulzom bolo zvolenie INEXu Slovakia do
Výkonného výboru výmennej siete zahraničných organizácií – Alliance of European
Voluntary Service Organisations.
Všetky tieto aktivity sa nám podarilo zrealizovať vďaka naším podporovateľom
a partnerom. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Ministe rstvu školstva,
Národnej kancelárii programu Európskej únie Mládeţ, Nadácii mládeţe
Slovenska, darcom 2% za finančnú podporu, Rade Mládeţe Slovenska, všetkým
spoluorganizátorom MTDP na Slovensku, ale aj zahraničným partnerským
organizáciám, Alliance of European Voluntary Service Organisations a Service
Civil International.
Špeciálna vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí vycestovali na MTDP do
zahraničia a tým, ktorí sa aktívne zapájali do aktivít INEXu Slovakia, bez
ktorých by sa toto všetko neuskutočnilo.
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Príloha : Percentuálne vyjadrenie počtu účastníkov v jednotlivých krajinách

Veľká Británia; 37; 7%
USA; 2; 0%

Belgicko; 14; 3%

Ukrajina; 2; 0%

Česká rerpublika; 19; 4%
Bulharsko; 2; 0%

Turecko; 4; 1%

Dánsko; 1; 0%

Estónsko; 4; 1%
Fínsko; 10; 2%

Taliansko; 55; 10%

Francúzsko; 106; 20%

Švédsko; 3; 1%
Švajčiarsko; 5; 1%
Španielsko; 34; 6%

Grécko; 5; 1%
Slovinsko; 1; 0%
Holandsko; 17; 3%

Rusko; 4; 1%

Írsko; 10; 2%
Maroko; 2; 0%

Rakúsko; 6; 1%
Poľsko; 8; 2%
Nórsko; 4; 1%

Nemecko; 171; 32%

Island; 1; 0%
Maďarsko; 1; 0%

Kórea; 1; 0%
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