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Pár slov na úvod 

 

 
Ani sme sa nezbadali a máme tu koniec ďalšieho roka. Našim dobrovoľníkom priniesol 

mnoho nových záţitkov z ich potuliek svetom, spoznávania nových krajín, zvykov, zdokonalili sa 

v cudzích jazykoch, nadviazali nové priateľstvá a kontakty, ale hlavne pomohli dobrej veci 

v konkrétnej komunite. Mladí ľudia dostali jedinečnú moţnosť zapojiť sa do medzinárodných 

projektov, pri ktorých z pravidla prichádza k multikultúrnej výmene a k rozvoju vzájomnej 

tolerancie, porozumeniu a celkovému pozitívnemu formovaniu osobností mladých ľudí. Na strane 

druhej, INEX Slovakia získal mnoho nových skúseností v  oblasti organizovania voľnočasových 

aktivít pre mládeţ, aktívne sa podieľal na projektoch, ktoré podporovali medzinárodnú mobilitu 

mládeţe a výrazne prispieval k rozvoju medzinárodných vzťahov medzi celosvetovými 

dobrovoľníckymi výmennými sieťami a zastrešujúcimi organizáciami.   

 

Publikácia, ktorá sa Vám dostala do rúk, okrem prehľadu naš ich domácich a  zahraničných 

podujatí počas roka 2005 prináša mnoho zaujímavých informácií o občianskom zdruţení INEX 

Slovakia. Dúfame, ţe aj Vás presvedčí o našej filozofii, ktorú sa snaţíme uţ 12 rokov naplniť – 

všestranne rozvíjať medzinárodné kontakty, podporovať  výmeny detí a mládeţe, napomáhať 

rozširovaniu moţností účelného trávenia voľného času detí a mládeţe, výchovne na nich pôsobiť, 

napomáhať rozvoju osobnosti, vedomostnej a  vzdelanostnej úrovne detí a mládeţe bez ohľadu na 

národnosť, politickú príslušnosť či náboţenské vyznanie.   

 

 
 

 
 
 

INEX Slovakia 
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INEX SLOVAKIA - občianske zdruţenie 
 

 
 

INEX – INternational EXchanges (medzinárodné výmeny) - je neziskové občianske 
zdruţenie zaloţené v roku 1993 s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorého aktivity sú zamerané na 

prácu s mládeţou. Na Slovensku je jedinou organizáciou svojho druhu.  
 

Aktívne sa zapájame do medzinárodných programov výmeny mládeţe. Naša činnosť 

spočíva prevaţne v organizovaní medzinárodných táborov dobrovoľníckej 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. 
Usporadúva me  národné i medzinárodné semináre a školenia pre aktívnych dobrovoľníkov 
pracujúcich s mládeţou. Sme vysielajúca organizácia v rámci programu Európskej dobrovoľníckej 

sluţby. Naši dobrovoľníci vyvíjajú činnosť v rámci jednotlivých základných kolektívov.  
 

Pri organizovaní MTDP spo lup rac uje me  s mnohými zahraničnými partnermi. Od 

svojho zaloţenia sme členom výmennej siete Alliance of European Voluntary Service 
Organisations, ktorej členmi sú medzinárodné mládeţnícke organizácie podobného zamerania ako 
INEX Slovakia. Taktieţ spolupracujeme so sieťami ako Service Civil International (SCI), Youth 

Action for Peace (YAP), CCIVS a ďalšími zahraničnými partnermi.  
 

Cieľom zdruţenia je všestranná podpora a rozvoj medzinárodných kontaktov a výmen detí 
a mládeţe, napomáhanie rozširovaniu moţností účelného trávenia voľného času detí a  mládeţe, 

výchovné pôsobenie na deti a mládeţ, napomáhanie rozvoju osobnosti a vedomostnej 
a vzdelanostnej úrovne detí a mládeţe. 
 

P red met našej č innost i:   
 

 podpora, ochrana a rozvoj a formovanie osobnosti mládeţe,   

 rozvoj vzdelanostnej úrovne mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania 
a multikultúrnej komunikácie, 

 búranie komunikačných bariér  - rozvojom komunikačných a jazykových schopností,   

 podpora športu, telesnej výchovy detí, mládeţe 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 ţivotného 
prostredia, 

 podpora účelného trávenia voľného času detí,  
 poskytovanie sociálnej, zdravotníckej, humanitárnej a  charitatívnej pomoci, rozvoj 

sociálnych a charitatívnych sluţieb, 
 ochrana ľudských a občianskych práv,  
 prispievanie k utváraniu a rozvoju duchovných a morálnych hodnôt, tolerancie, 

zodpovednosti, priateľstva a vzájomnej spolupráce medzi národmi a k odstraňovaniu 
vzájomných predsudkov. 
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ČINNOSŤ ZDRUŢENIA POČAS ROKA 2005 
 

 
V roku 2005 sme nadviazali na aktivity, ktoré korešpondujú s predmetom, cieľmi a poslaním 
nášho občianskeho zdruţenia.  
 

Poukázať by sme chceli najmä na: 
 
 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 mládeţ, 

 medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými mládeţníckymi organizáciami 
podobného zamerania a výmennými s ieťami,  

 organizovanie národných, medzinárodných školení a  seminárov so zameraním na 

vzdelávanie dobrovoľníkov pre prácu s deťmi a mládeţou, 
 zapájanie sa do medzinárodných výmenných programov v rámci Európskej 

dobrovoľníckej sluţby ako vysielajúca organizácia, 

 účasť dobrovoľníkov na zahraničných školeniach, seminároch, konferenciách 
a pracovných skupinách,  

 organizovanie stretnutí dobrovoľníkov, zameraných na výmenu skúseností 

a záţitkov, 
 konzultačnú činnosť zameranú na výber MTDP a vycestovanie na MTDP, 
 organizovanie umeleckých, športových aktivít a workshopov pre deti a mládeţ 
 prácu v medzinárodných mládeţníckych organizáciách 

 
  

MEDZINÁRODNÉ TÁBORY DOBROVOĽNÍCKEJ PRÁCE  
 

Medzinárodné tábory dobrovoľníckej práce alias workcampy sú podujatia určené hlavne 
pre mladých ľudí vo veku 18-35 rokov. V našej ponuke sa však kaţdoročne nájdu aj campy 
(MTDP), ktoré sú určené pre stredoškolákov. Účastníkom poskytujú moţnosť vycestovať do 

zahraničia, kde v 10- aţ 30- člennej skupine mladých ľudí vykonávajú práce s rôznym zameraním, 
prevaţne verejnoprospešného charakteru ako napr. práce súvisiace s tvorbou a ochranou 
ţivotného prostredia, rekonštrukcia historických a technických pamiatok, práce pri budovaní 

centier pre deti a mládeţ, ale i prípravu kultúrnych akcií pre deti a pod.  
 

O čo teda ide? Hlavne:  
 pomôcť a byť uţitočný  

 spoznať nových ľudí  
 zaţiť niečo neobyčajné (aj na úkor pohodlia)  
 zdokonaliť sa v cudzom jazyku  

 spoznať krajinu, región  
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MTDP slúţia najmä ako prostriedok vzájomného spoznávania sa a nadväzovania nových 

priateľstiev, kde celkový úspech závisí od nadšenia, otvorenej mysle a zdravého optimizmu 
jednotlivých účastníkov urobiť spoločne niečo uţitočné.  

 

Medzinárodné tábory dobrovoľníckej práce na Slovensku 
 

 
Počas sezóny 2005 sme na Slovensku zorganizovali 19 MTDP. Týchto MTDP sa zúčastnilo 

okolo 239 mladých ľudí najmä zo zahraničia (Európa, Ázia, Severná Amerika). Chod tábora 

zabezpečovali naši aktívni dobrovoľníci zo Slovenska, ktorí absolvovali súbor odborných školení, 
v kooperácii s lokálnymi partnermi.  

 

Spolupracovali sme s mnohými partnerskými organizáciami, ako napr. Slovenské národné 
múzeum Bojnice, OZ Čierny hrad, Správa národného parku Slovenský raj, Futbalový klub 
Medveďov, OZ Kultúra, OÚ Ivánka pri Dunaji, Bratislava - Mestská časť Staré mesto atď.  Mnohé 
z projektov nadviazali na dlhoročnú tradíciu. Štvrtina zo všetkých táborov sa uskutočnila po prvý 

krát. Naše úsilie vo vyhľadávaní moţností usporiadania nových zaujímavých MTDP teda 
pretrváva. 

 

Tábory boli zamerané na environmentálne, rekonštrukčné, archeologické, renovačné práce 
a organizovanie voľnočasových aktivít detí. Štyri tábory boli zamerané za zachovanie kultúrnych 
pamiatok na Slovensku (hrad Bojnice, Borša, Lukáčovce a Čierny hrad) 

 
Odozva na organizáciu a priebeh MTDP bola zo strany dobrovoľníkov a partnerských 

organizácií veľmi pozitívna. Okrem dobrovoľníckej práce, mali zahraniční dobrovoľníci moţnosť 

spoznať krásy slovenskej prírody, rozličné kultúrne, historické pamiatky, zvyky a tradície daného 
regiónu.  
 

 

Medzinárodné tábory dobrovoľníckej práce v zahraničí 
 

Podstatná časť našej činnosti spočíva vo vysielaní s lovenských dobrovoľníkov na MTDP do 
zahraničia, ktoré organizujú naše zahraničné partnerské organizácie podobného zamerania ako 
naše občianske zdruţenie. Tento rok sa MTDP v  zahraničí zúčastnilo pribliţne 370 slovenských 

dobrovoľníkov na vyše 200 táboroch. Najpopulárnejš ími krajinami boli, ako po minulé roky, 
Nemecko a Francúzsko. Slovenskí dobrovoľníci sa poväčšine zúčastnili na európskych projektoch, 
niekoľko z nich však vycestovalo na MTDP aj do Ameriky, Afriky a Ázie.  

 
Aj tento rok sa INEX Slovakia podieľal pri spoluorganizovaní MTDP v  zahraničí (Belgicko, 

Island, Nemecko a Taliansko), a to najmä po personálnej  stránke, pri vedení kempov našimi 

odborne vyškolenými dobrovoľníkmi.  
 
MTDP v zahraničí si s lovenskí dobrovoľníci mohli vybrať na základe katalógu, ktorý sme 

vydali začiatkom apríla 2005 v tlačenej podobe. Taktieţ ho bolo moţné nájsť v elektronickej 
podobe na našej internetovej stránke www.inex.sk, kde sa kaţdý týţdeň aktualizovali voľné 
miesta na medzinárodných táboroch. Pre výber a  objasnenie princípu fungovania MTDP slúţili 

http://www.inex.sk/
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Percentuálne vyjadrenie počtu vyslaných dobrovoľníkov do jednotlivých krajín 

Ukrajina: 2 - 1%

Turecko: 4 - 1%

Bulharsko: 1 - 0%

Belgicko: 15 - 4%

Estónsko: 11 - 3%

Fínsko: 5 - 1%

Chorvátsko: 3 - 1%

Česká rerpublika: 13 - 4%

Francúzsko: 78 - 22%

Lotyšsko: 2 - 1%

Litva: 1 - 0%

Island: 2 - 1%

Holandsko: 2 - 1%

Grécko: 3 - 1%

Írsko: 2 - 1%

Veľká Británia: 13 - 4%

USA:  2 - 1%

Mexiko: 1 - 0% Maroko: 1 - 0%

Srbsko a Čierna Hora: 3 - 1%

Taliansko: 32 - 9%

Švédsko: 3 - 1%

Švajčiarsko: 7 - 2%

Španielsko: 12 - 3%

Slovinsko: 2 - 1%

Rusko: 2 - 1%

Rakúsko: 5 - 1%

Poľsko: 9 - 2%

Nepál: 1 - 0%

Nemecko: 124 - 34%

praktické rady nie len v katalógu, ale najmä poradenská a konzultačná činnosť zamestnancov 

a dobrovoľníkov OZ INEX Slovakia.  
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
Organizačné zabezpečenie MTDP 

 
Organizovanie MTDP na Slovensku a vysielanie dobrovoľníkov do zahraničia má 

charakter celoročnej systematickej práce v organizácii. 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 2005 
v zmluvách s našimi lokálnymi partnermi. Ponuku táborov sme vydali v katalógu pre 

zahraničných partnerov, ktorý sme prezentovali začiatkom marca na Technical meetingu - 
stretnutí našich zahraničných partnerov, zdruţených v  Alliance of European Voluntary Service 
Organisations (Turecko) a Service Civile International (Maďarsko). Taktieţ sme získali katalógy 

s ponukou MTDP od našich zahraničných partnerských organizácií a  podpísali sme výmenné 
zmluvy na sezónu 2005 a organizačnej spoluúčasti na špeciálnych medzinárodných projektoch. Na 
základe týchto podkladov sme vytvorili katalóg pre s lovenských dobrovoľníkov s  ponukou 

dobrovoľníckych projektov na sezónu 2005. Hlavná výmenná sezóna bola od začiatku apríla  2005 
do polovice októbra 2005. Počas tohto obdobia prebiehalo prihlasovanie, vycestovanie a prijímanie 
slovenských a zahraničných dobrovoľníkov. Taktieţ prebiehala príprava, koordinácia a  realizácia 

táborov na Slovensku.  Zhodnotenie medzi zahraničnými organizáciami sa uskutočnilo začiatkom 
novembra na General Assembly a General Conference Aliancie v meste Antalya (Turecko), kde sa 
INEX Slovakia stal opätovne zvoleným členom Executive Committee Aliancie ako viceprezident 
pre externé vzťahy Aliancie. 

 
Pred vycestovaním na MTDP, sme poskytli konzultácie ohľadom výberu, vycestovania 

a charakteru zvolenej krajiny. Informovali sme o činnosti našich aktivít a programov, ktoré 

usporadúvame v priebehu celého roka.  
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Zhodnotenie MTDP a iných dobrovoľníckych projektov 
 

Po ukončení MTDP na Slovensku sme usporiadali stretnutie pre všetkých vedúcich 

slovenských táborov. Zhodnotili sme jednotlivé projekty, a  v prípade nedostatkov sa navrhli 
moţnosti zlepšenia daného tábora. 

 

Spätnú väzbu o priebehu a kvalite MTDP sme získali na základe dotazníkov, ktoré nám 
vyplnili zahraniční dobrovoľníci a organizátori MTDP na Slovensku. 

 

Koncom októbra 2005 sa uskutočnil siedmy ročník Volunteers´ Evaluation Meeting – 
stretnutie  slovenských dobrovoľníkov, ktorí vycestovali na MTDP do zahraničia. Nóvum 
tohtoročného podujatia bola účasť tridsiatich dobrovoľníkov pochádzajúcich z  rôznych krajín 

Európy.  
 
Cieľom VEM-u bola medzinárodná výmena skúseností 

a záţitkov dobrovoľníkov a vyuţitie cenných rád pre zefektívnenie 

informovanosti o priebehu a príprave na zahraničné MTDP 
v budúcnosti. Taktieţ propagovanie aktivít občianskeho zdruţenia INEX 
Slovakia na medzinárodnej úrovni, recruiting v oblasti rozširovania 

členskej základne nášho zdruţenia o aktívnych dobrovoľníkov pri 
organizovaní MTDP na Slovensku ale aj zvyšovanie povedomia o OZ 
INEX Slovakia v zahraničí.   Okrem diskusie, hodnotenia 

a prezentácie kempov a nimi pripravených reklamných šotov 
o dobrovoľníctve účastníci dostali moţnosť zúčastniť sa rôznych 
tvorivých dielní a workshopov umeleckého a športového zamerania. V programe bolo zahrnutá 

prezentácia MTDP v Islande ale aj Číne či Tibete. Zúčastnení sa mali moţnosť oboznámiť 
s obsahom programu EU Mládeţ, najmä Akcie 2 – Európska Dobrovoľnícka Sluţba v ktorej sa 
aktívne zapájame ako vysielajúca organizácia.  
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VZDELÁVANIE 
 

 

Školenia a semináre na národnej úrovni 
 
Odborná príprava našich aktívnych dobrovoľníkov je nevyhnutná pre úspešné 

organizovanie MTDP. Kvalitne pripravení a vyškolení dobrovoľníci podstatne prispievajú k 

bezproblémovému priebehu medzinárodného tábora. Preto kladieme neformálnemu vzdelávaniu 
našej dobrovoľníckej základne mimoriadnu pozornosť.  

 
Tento rok sme zorganizovali cyklus odborných školení zameraných na organizačno - 

technické zabezpečovanie medzinárodných projektov a osobnostný rozvoj účastníkov školenia.   
Do prvej skupiny patrilo finančné hospodárenie, časový manaţment, bezpečnosť pri práci, prvá 
pomoc, hygienické predpisy, stravovanie, príprava a  tvorba pokynov či prezentovanie jednotlivých 

projektov. Oblasť osobnostného rozvoja zahŕňala workshopy zaoberajúce sa riešením konfliktov, 
multikultúrnou a neverbálnou komunikáciou, štýlmi vedenia a riadenia ľudí, motiváciou,   
kooperáciou a i. Jednotlivé odborné časti boli spestrené a popretkávané mnoţstvom rozličných 

aktivít, ktoré slúţili nielen na dotváranie jednotlivých tém, ale aj ako inšpirácia.   
 
Okrem odborných informácií mali účastníci moţnosť vymeniť skúsenosti, postrehy záţitky 

z predchádzajúcich skúseností z účasti, alebo organizovania MTDP na Slovensku i v zahraničí 
a cennými radami pomôcť pri ozrejmení si nejasností a prípadných nedorozumení v budúcnosti.  

 

Víkendové školenia mali charakter víkendového stretnutia a  pravidelne sa ich zúčastňovali 
súčasní, noví ale aj perspektívni usporiadatelia podujatí zdruţenia. Spolu sme vyškolili pribliţne 45 
dobrovoľníkov (z toho 20 bolo nových vedúcich). Personálnu stránku tvoril skúsený školiteľský 

tím OZ INEX Slovakia, ktorý bol zodpovedný za prípravu a  vedenie jednotlivých školiacich 
blokov. Školiteľský tím pozostával z dlhoročných dobrovoľníkov zdruţenia a zamestnancov 
kancelárie.  

 

Pre účastníkov Teenage táborov v zahraničí (tábory pre mladých ľudí vo veku od 16  do 18 
rokov), a pre tých, ktorí vycestovali na MTDP po prvý krát, sme zorganizovali „Info stretnutie pre 
first timertov“. Dobrovoľníkom sme podali základné informácie o jednotlivých krajinách, spôsobe 

dopravy na tábor, fungovaní či priebehu tábora a mnoţstvo iných praktických rád. Dobrovoľníci 
boli zároveň oboznámení s inými formami dobrovoľníctva, ktoré INEX Slovakia zastrešuje.  
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Vzdelávacie aktivity na medzinárodnej úrovni 
 
 

Study session „Attractive Youth Publishing  – Štrasburg, Francúzsko (jún). Školenie 

zamerané na rozvoj publikovania v mládeţníckej oblasti a podporu mladých neziskových 
organizácií a ich členov vo vyuţívaní publikácií ako atraktívneho nástroja PR a  komunikácie. 
Počas celého podujatia prebiehala simulácia tvorby novín a  PR akcií, do ktorých bol zapojený 

kaţdý účastník. Teoretické poznatky z prednášok, tak kaţdý ihneď aplikoval do praxe. 
 
 
SOHO školenie – Malta (jún). Školenie zamerané na mentorstvo v EDS projektoch a na 

úlohu mentora v komunikácii s vysielajúcou, prijímajúcou a koordinujúcou organizáciou. 
Základným cieľom bolo získať lepší prienik do problematiky mentorstva pri EDS projektoch. 

 

 
Preparation meetings -  v Čiernej Hore (jún), Francúzsku (júl) a Taliansku (jún). Stretnutie 

zamerané na prípravu a organizáciu špeciálnych projektov MTDP  v rámci Programu EU Mládeţ 

pre Európu. Vyslaní boli traja spoluorganizátori dvoch projektov.  
 
 

Networking, a chance to have a Europe more close - Peniche, Portugalsko, (september). 
Obsah školenia bol zameraný na Akciu 3 (networking project) programu mládeţ, porovnanie s 
akciou 1 (youth exchange), vytváranie nových kontaktov a budúcich siet í. Na školení participoval 

jeden zástupca nášho zdruţenia.  
 
 
Trainig for Trainers – Dvaja zástupcovia nášho zdruţenia, ktorí aktívne pôsobia 

v školiteľskom tíme, participovali na školení školiteľov, ktoré sa uskutočnilo v  septembri v Berlíne 
(Nemecko). Usporiadateľom bola Alliance of European Voluntary Service Organisations 
v kooperácii s jej členskou organizáciou VJF. Obsahom tréningu bolo školenie trénerov v  oblasti 

metód, postupov a obsahu školení dobrovoľníkov vedúcich MTDP. Súčasťou prípravného 
a školiteľského tímu bola aj jedna aktívna dobrovoľníčka nášho zdruţenia.  

 

 
European Youth and Sport Forum 2005 - Stoke Mandeville, Veľká Británia (november). 

Stretnutie zamerané na prerokovanie tém ako zvýšenie  dobrovoľníctva a  aktívne občianstvo, boj 

proti diskriminácii športom a cez šport, šport a zdravie. Výsledkom bolo spísanie deklarácie, ktorá 
bola adresovaná Ministrovi športu Veľkej Británie.  

 

 
European Youth Event on Policy Development, Mobility, Divers ity  – Moskva, Rusko 

(december). Školenie organizované Európskym mládeţníckym fórom zamerané rôzne témy 

z oblasti mládeţníckej politiky. Počas stretnutia prebiehali tri paralelne školenia zaoberajúce sa 
témami ako rozvoj politiky mládeţe, rôznorodosť a  mládeţnícka mobilita. Zástupca INEX-u 
Slovakia sa zúčastnil na podujatí zameranom na riešenie problematiky mládeţníckej mobility 
a odstraňovaní prekáţok súvisiacimi s  mobilitou. 
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Absolútnou novinkou sa v oblasti vzdelávania na medzinárodnej 

úrovni stal seminár zameraný na propagáciu dobrovoľníctva a  filantropie 
pod názvom „Bang the Drum for promotion of the voluntary work“ . Naše 
zdruţenie s finančnou podporou Európskej únie (program MLÁDEŢ) na 

Slovensku privítalo pribliţne tridsať zahraničných pracovníkov s  mládeţou 
a dobrovoľníkmi. Spoločne sa zúčastnili na niekoľkých odborných 
workshopoch a návštevách vybraných slovenských médií. Seminár sa 

úspešne zakončil pobytom zahraničných účastníkov na vyhodnocovacom 
podujatí VEM (Volunteers´ Evaluation Meeting), ktoré bolo venované 
propagácii dobrovoľníckych aktivít zastrešovaných INEX-om Slovakia.  

 
 
 

 
 

ČINNOSŤ ZÁKLADNÝCH KOLEKTÍVOV 
 
Počas roku 2005 naše zdruţenie  vyvíjalo v rámci našej organizácie činnosť deviatich 

základných kolektívov. Ich činnosť spočívala v pravidelných stretnutiach, kde sa diskutovalo na 
rôzne témy. Sprievodnými akciami boli rozličné vzdelávacie, neformálne, kultúrne či športové 
aktivity. Prevaţná väčšina ZK pôsobilo na západnom Slovensku. Tri 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 pre usporiadanie medzinárodných táborov v nasledujúcich sezónach. 

 
 
 

 

REGIONÁLNA ČINNOSŤ 
 
Svoju činnosť sme realizovali centrálne. Pôsobenie v regiónoch sa uskutočňovalo 

prostredníctvom základných kolektívov a lokálnych partnerov, organizácií a miestnych 

samospráv. 
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ĎALŠIE DOBROVOĽNÍCKE AKTIVITY 
 

Európska dobrovoľnícka sluţba 
 

V rámci programu EU Mládeţe sme sa participovali v AKCII 2 – Európska Dobrovoľnícka 
Sluţba. Hlavou ideou EDS je dobrovoľnícka práca spojená s neformálnym vzdelávaním mladých 
ľudí s nedostatkom príleţitostí. Projekty, ktoré si dobrovoľníci vyberajú majú verejnoprospešný 

charakter a dĺţka trvania je od 6 do 12 mesiacov. Svojou dobrovoľníckou prácou prinášajú 
prospech danej organizácii, alebo komunite v  ktorej pôsobia, a to v podobe nových nápadov 
a skúseností a prinášajú nový multikultúrny rozmer. Prínosom EDS pre dobrovoľníkov je rozvoj 
ich        komunikačných schopností v jazyku danej krajiny, v ktorej sa realizuje EDS,  nové 

skúsenosti, záţitky a kontakty.  
 
Ako vysielajúca organizácia sme vyslali trinástich dobrovoľníkov na rôzne projekty 

v Belgicku, Grécku, na Islande, v Luxembursku, Nemecku, Rakúsku, Španielsku, Švédsku, 
Taliansku a vo Veľkej Británii.   Dobrovoľnícke projekty boli zamerané na boj proti rasizmu 
a xenofóbii, prácu s postihnutými, fair - trade, prácu v mládeţníckych centrách či propagáciu 

dobrovoľníckych aktivít. Zároveň boli schválené ďalšie dva projekty, pričom destinácia prvého z 
nich je Island a druhého Portugalsko.  

 

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

 

Hodnotiace stretnutie aktívnych dobrovoľníkov 
Mikulášska víkendovka  

 
 

V decembri sme zorganizovali pre našich aktívnych dobrovoľníkov stretnutie, ktoré sa 
uskutočnilo v oddychovej a priateľskej atmosfére. Zimné obdobie sme si spestrili podujatím, ktoré 
bolo organizované ako odmena pre našich dobrovoľníkov a ako záverečná školiaca akcia v roku 

2005. Mikulášska „krimi párty“ bola venovaná zhodnoteniu celoročných akcií OZ INEX Slovakia, 
diskusiám o budúcnosti zdruţenia, ale najmä propagácii moţností dobrovoľníctva zastrešovaných 
našim zdruţením. Toto všetko bolo popretkávané rôznymi zábavnými aktivitami v  štýle KRIMI. 

Navyše bolo spestrené hrami, tancom a premietaním fotografií spojeným s  medzinárodným 
dobrovoľníctvom. Toto podujatie sme pripravili vďaka podpore nadácie Intenda. 

 

 

Zasadnutia orgánov zdruţenia 
  

Koordinačný výbor INEX-u Slovakia zasadal počas roka 2005 tri krát. Na týchto 
zasadaniach sa riešili otázky fungovania a organizácie činnosti občianskeho zdruţenia.  
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
 

 
Ťaţisko našej činnosti spočíva v organizovaní medzinárodných táborov dobrovoľníckej 

práce a vysielaní s lovenských dobrovoľníkov na zahraničné projekty. Pre zaručenie kvalitných 

táborov, je potrené mať stálych a korektných zahraničných partnerov. Počas nášho pôsobenia sme 
stihli nadviazať mnoţstvo spoľahlivých partnerov. 

Od svojho zaloţenia v roku 1993 sme členmi medzinárodnej siete Alliance of European 

Voluntary Service Organisations (Aliancie európskych organizácií dobrovoľnej práce), ktorá 
zdruţuje 40 zahraničných organizácií, s  podobným zameraním. V tomto roku sme na General 
Assembly boli zvolení za členov Executive Committee (výkonný výbor), ktorý má na starosť 

fungovanie, napredovanie, skvalitňovanie projektov a spolupráce medzi organizáciami, 
zdruţenými v Aliancii. Takto sa posilnilo postavenie nášho zdruţenia 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.  
Okrem našej spolupráce 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 Organization, CCIVS (Coordinating Committee for 

International Voluntary Service) a i. 
  

Konferencie a pracovné stretnutia 
 

Technical Meeting Aliancie  – sa uskutočnil v polovici marca Antalyi, Turecko, ktorého sa 
zúčastnili dvaja zástupcovia nášho zdruţenia. Na tomto pravidelne sa opakujúcom stretnutí, 

organizovanom Alliance of European Voluntary Service Organisations, sme mali moţnosť 
prezentovať projekty MTDP na sezónu 2005 a s  našimi partnermi podpísať výmenné zmluvy 
a špeciálne projekty. Taktieţ sa konalo plenárne zhromaţdenia organizácií zdruţených v  aliancii.  

Na stretnutie prijalo pozvanie 120 zástupcov 70 organizácii zo 40 krajín. Na mimoriadnom valnom 
zhromaţdení sme bol INEX Slovakia zvolený za zastávanie pozície Vice prezidenta pre externé 
vzťahy.  

 
Technical meeting SCI – sa konal začiatkom marca Budapešti, Maďarsko, na ktoré sme boli 

pozvaný našou partnerskou organizáciou SCI – Service Civil International. Na stretnutí sme 

prezentovali ponuku nami organizovaných táborov počas sezóny 2005. Podujatia sa zúčastnil jeden 
zástupca  zdruţenia.  

 

General Assembly Aliancie - Atény, Grécko (november) – kaţdoročné valné zhromaţdenie 
organizované výmennou sieťou Alliance of European Voluntary Service Organisations, na ktorom 
sa prerokúvali otázky manaţmentu a fungovania Aliancie. Počas volieb do Executive Committee 
Aliancie (tvorenej zo zástupcov šiestich členských organizácií) bol INEX Slovakia opätovne 

zvolený za Vice Prezidenta pre externé vzťahy na funkč né obdobie 2 roky.   
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Executive Committee Aliancie mítingy  – Zástupca INEXu Slovakia sa zúčastnil piatich 

stretnutí výkonného výboru. Na EC mítingoch sa prerokovávali organizačné záleţitosti, 
zabezpečujúce fungovanie výmennej siete. Stretnutia sa uskutočnili v Taliansku (január), Turecku 
(marec), Francúzsku (jún), Estónsku (august) a  Grécku (november), hosťované členskými 

organizáciami Aliancie. 
 
Council of Members –  Youropean Youth Forum – Brusel, Belgicko (apríl, november). 

Pravidelné stretnutia členov Európskeho mládeţníckeho fóra, ktorých náplňou je prerokovávanie  
zásadných otázok fungovania fóra a koncepcie mládeţníckej politiky. Zástupca INEXu Slovakia bol 
na tieto podujatia vyslaný ako oficiálny delegát Alliance of European Voluntary Service 

Organisations.  
 
 

ČLENSTVO V NÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH  
 

 
Od roku 1993 sme členom Rady Mládeţe Slovenska, ktorá zdruţuje mládeţnícke 

organizácie a zastáva záujmy organizovanej a neorganizovanej mládeţe. V priebehu roka sme sa 

aktívne zúčastňovali na valných zhromaţdenia a rôznych iných zasadaniach, súvisiacich napríklad 
s pripravovaným mládeţníckym programom Youth in Action na roky 2007 – 2013. 
 

 

PROPAGÁCIA A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Propagácia INEX-u Slovakia a jeho aktivít sa počas roka 2005 realizovala najmä 
prostredníctvom médií, na základe reportáţí o realizácii a priebehu MTDP. Články a rozhovory 
s účastníkmi, lídrami  a lokálnymi partnermi boli uverejnené v mnohých denníkoch 
a týţdenníkoch celoslovenského a regionálneho charakteru. Niekoľko rozhovorov bolo 

poskytnutých aj slovenským rádiám. Týmto spôsobom sme mali moţnosť prezentovať nielen 
konkrétne projekty a pomoc lokálnej komunite, ale aj celkovú myšlienku a  poslanie MTDP, rozvoj 
a podporu dobrovoľníctva a mobility. 

 
Tlačoviny 
 

V rámci prezentovania MTDP a samotnej informovanosti zahraničných dobrovoľníkov 
o letných aktivitách zdruţenia bola vydaná propagačná publikácia „Summer program 2005“. Tento 
bol distribuovaný do zahraničia v náklade 80 kusov na medzinárodných stretnutiach Technical 

meeting Aliancie a SCI.   
 
Na základe získaných materiálov o medzinárodných dobrovoľníckych projektov od našich 

partnerov sme začiatkom apríla 2005 zostavili a vydali tlačený katalóg s názvom „Katalóg MTDP 
Leto /  Summer program 2005“ 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 tábor, jeho priebehom 
a cestovaním do jednotlivých krajín.  
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Katalóg v elektronickej podobe (pre slovenských účastníkov a aj zahraničných partnerov) 

bolo moţné nájsť na našej internetovej stránke, kde boli pravidelne aktualizované stavy voľných 
miest na jednotlivých MTDP. 

 

www.inex.sk 
 
Webová stránka www.inex.sk slúţila ako významný prostriedok propagácie a prezentácie. 

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. Na sklonku 
roka sme sa však rozhodli pre vylepšenie doterajšieho dizajnu a  štruktúry stránky. Začiatkom roka 

2006 bude pre slovenských i zahraničných dobrovoľníkov k dispozícii nová verzia stránky 
www.inex.sk.  

 

Svetom s INEXom 
 
Ku koncu roka 2005 sme pripravili publikáciu „Svetom s  INEXom“, ktorej hlavnou úlohou 

bolo pripomenutie našim dobrovoľníkom rôzne moţnosti dobrovoľníctva, ktoré INEX Slovakia 

zastrešuje aj mimo hlavnej sezóny umiestňovania na projekty (jar – leto).  
 
Plagáty a letáky 

 
Počas roka sme spolupracovali s  profesionálnymi dizajnérmi, čoho výsledkom bola tvorba 

graficky i farebne zaujímavých propagačných letákov a  plagátov. Jeden z najlepších je plagát 

propagujúci hodnotiace podujatie Volunteers´ Evaluation Meeting, ktorý je na obrázku.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.inex.sk/
http://www.inex.sk/
http://www.inex.sk/
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FINANCOVANIE 
 

Fungovanie INEX-u Slovakia bolo zabezpečené prostredníctvom finančnej dotácie 
a podpory Ministerstva školstva, Národnej kancelárie programu Európskej únie Mládeţ, Nadácie 
mládeţe Slovenska (nadácie Intenda), darcov 2% a účastníckych poplatkov na MTDP.   

 
   

Ministerstvo školstva SR 25,9 % 

Európska únia 31,0 % 

2 % 3,7 % 

Nadácia Intenda 2,2 % 

Účastnícke poplatky (MTDP) 37,1 % 
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KTO ZA TÝM VŠETKÝM JE 
 

 

 
Predseda  zdruţenia:     Branis lav Ďurajka  
 

Koordinačný výbor:    Mária Ďurajková 
    Marcela Holická 
      Ivana Veselá 
     Peter Béreš 

 
Projektový koordinátor:  Marcela Holická      
 

EVS koordinátor:    Dáša Antalová  
      Barbara Briedová  
 

PR koordinátorka:  Ivana Veselá 
 
Ekonomika:     Milan Varhoľ 

      Dušana Slimáková 
 
Správca s iete:     Peter Jurík  

       
Dizajn:        Juraj Tomík   

Barbora Praščáková 

 
Školiteľský tím:    Alexandra Hudáková 

   Lucia Jurkemiková 
   Dušana Slimáková 

   Marcela Holická 
   Lucia Zbojová 
   Barbora Praščáková 

   Táňa Šmeringová 
   Barbara Briedová 
   Dáša Antalová 

   Ivana Madariová 
   Rastislav Štefánik  
   Peter Béreš 

 
Odborní konzultanti:    Peter Barát 
      Róbert Spišák 

      Alena Michalová 
 
 
……… A najmä početný tím dobrovoľníkov …….. 
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POĎAKOVANIE  
 

 

 

Rok 2005 bol pre naše zdruţenie 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 INEX-u Slovakia do Výkonného výboru výmennej siete zahraničných organizácií – 

Alliance of European Voluntary Service Organisations. 

 

Všetky tieto aktivity sa nám podarilo zrealizovať vďaka našim podporovateľom 

a partnerom. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Ministerstvu školstva, Národnej kancelárii 

programu Európskej únie Mládeţ, Nadácii Intenda, 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 INEX-u Slovakia, bez ktorých by naše projekty a aktivity 

nemali zmysel.  

 

 

INEX Slovakia 


