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INEX  Slovakia – občianske združenie je neziskové občianske združenie založené v roku 1993 s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorého aktivity sú zamerané na prácu 
s mládežou. Na Slovensku je jediným združením svojho druhu. Cieľom nášho 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 prežívaniu 
voľného času mládeže. Naše združenie je tvorené pre dobrovoľníkov a je tvorené dobrovoľníkmi. Naše podujatia obohacujú mládež aj svojím medzinárodným a všeobecne 
prospešným rozmerom – podporujeme u nich aktívne dobrovoľníctvo. 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  ládežnícku mobilitu. 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. -MTDP NA SLOVENSKU-; Tento rok sme zorganizovali 18 dobrovoľníckych podujatí: Počas sezóny 2008 sme 
na Slovensku zorganizovali 16 medzinárodných táborov dobrovoľníckej práce (MTDP) a 2 mládežnícke výmeny prostredníctvom programu Youth in Action. Týchto podujatí 
sa zúčastnilo vyše 150 mladých ľudí najmä zo zahraničia (Európa, Ázia, Severná Amerika). Chod tábora zabezpečovali naši aktívni dobrovoľníci zo Slovenska, ktorí absolvovali 
súbor odborných školení, v spolupráci s lokálnymi partnermi. 1, Spolupracovali sme s mnohými partnerskými organizáciami, ako napr. Slovenské národné múzeum Bojnice, 
OZ Čierny hrad, Bratislava - Mestská časť Staré mesto, oz SOS BirdLife, obec Motyčky atď.  Mnohé z projektov nadviazali na dlhoročnú tradíciu. Štvrtina zo všetkých táborov 
sa uskutočnila po prvý krát. Naše úsilie vo vyhľadávaní možností usporiadania nových zaujímavých MTDP teda pretrváva. 2, Tábory boli zamerané na environmentálne, 
rekonštrukčné, archeologické, renovačné práce a organizovanie voľnočasových aktivít pre deti. 8 táborov bolo zameraných na zachovanie kultúrnych pamiatok na Slovensku 
(hrad Bojnice, Čierny hrad, Sklabiňa... ) 3, Odozva na organizáciu a priebeh MTDP bola zo strany dobrovoľníkov a partnerských organizácií veľmi pozitívna. Okrem 
dobrovoľníckej práce, mali zahraniční dobrovoľníci možnosť spoznať krásy slovenskej prírody, rozličné kultúrne, historické pamiatky, zvyky a tradície daného regiónu. 
Spoznávaním rôznych kultúr spoločne búrali predsudky voči iným krajinám. STRUČNÝ POPIS TÁBOROV: Bojnice, Slovenské národné múzeum Bojnice, skrášľovanie okolia 
Bojnického zámku a zámku samotného, historické pamiatky. Čierny Hrad, OZ Čierny Hrad, Pomoc pri prebiehajúcom archeologickom výskume a konzervácii časti hradu. 
Integra, DSS Integra Bratislava, organizovanie voľnočasových aktivít pre postihnutých. Kalvária, Mestská časť Bratislava Staré mesto, renovácia krížovej cesty na bratislavskej 
kalvárii, konkrétne otvorenie pôvodného chodníka zo 17. Storočí. Senné, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Úprava miestnej ornitologickej stanice, 
predpríprava terénu na nový náučný chodník a zhotovovanie náučnej tabule. SPOSA, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, organizovanie letného tábora pre autistické 
deti a ich rodiny, príprava voľnočasových aktivít. Sklabiňa, Občianske združenie DONJON, záchrana a rekonštrukcia kultúrnej pamiatky, ktorá je súčasťou hradu Sklabiňa. 
Banská Štiavnica, Nadácia Baden-Powella, Rekonštrukčné aktivity zamerané na čistenie starých pivníc v pamiatkovo chránenom dome, Kosenie a čistenie areálu Kalvárie 
v Banskej Štiavnici. Čunovo, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Úprava miestnej ornitologickej stanice, predpríprava terénu na nový náučný chodník 
a zhotovovanie náučnej tabule, krásy slovenskej prírody. Častá, oz Červenokamenské Panstvo, Environmentálne aktivity zamerané na čistenie židovského cintorína; kosenie 
a čistenie areálu cintorína v Častej. Family Camp, Obec Motyčky, Environmentálne práce v okolí obce Motyčky, čistenie potoka, renovačné práce v okolí historických pamiatok 
a natieranie plotu. Motyčky, Obec Motyčky, Environmentálne práce v okolí obce Motyčky, vytváranie cyklotras. Šariš, Oz Rákocziho cesta, Renovačné a environmentálne 
práce v okolí Šarišského hradu. Žilina, Oz Stanica, Renovačné práce, stavanie ihriska, záhradné práce pre účely miestnej mládeže. Rudava, Oz Comenius, Pomoc pri organizovaní 
festivalu. MTDP (WORKCAMPY) V ZAHRANIČÍ; Podstatná časť 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 vyše 320 slovenských dobrovoľníkov 
na vyše 220 táboroch. Najpopulárnejšími 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 a Ázie. Aj tento rok sa INEX Slovakia podieľal pri spoluorganizovaní MTDP v zahraničí a to najmä po personálnej  
stránke, pri vedení projektov našimi odborne vyškolenými dobrovoľníkmi. MTDP v zahraničí si slovenskí dobrovoľníci mohli vybrať na základe katalógu, ktorý sme vydali 
v polovici marca 2008 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. 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. PROGRAM MALÁDEŽ V KCII; INEX Slovakia aj tento rok aktívne pokračoval vo vysielaní dobrovoľníkov 
cez rogram EÚ Mládež v Akcii na Európsku dobrovoľnícku službu (EDS). V roku 2008 sme vyslali 14 dobrovoľníkov do krajín Švédsko, Lichtenštajnsko, Taliansko, Izrael, 
Česko, Belgicko, Malta, Španielsko, Francúzsko, Nemecko. Celoročne sme na INEX-e hosťovali dobrovoľníčku z Poľska. Tento rok INEX Slovakia vďaka podpore Programu 
EÚ Mládež v Akcii organizoval mládežnícku výmenu pod názvom Leave Nothing But Footprints, kde hlavnými témami boli environmentálne otázky pre mladých ľudí 
zo Slovenska, Poľska, Islandu a Talianska. Základný kolektív INEX-u Slovakia Koblížky organizoval mládežnícku výmenu „Ready to Share Your Cultural Values?“ 
pre mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia zo Slovenska, Francúzska, Talianska  a Bulharska. V rámci mládežníckych výmen sme vyslali 20 účastníkov 
na 4 mládežnícke výmeny. V roku 2008 sme sa zapojili do veľkého projektu Mládeže v Akcii „Volintegration“ zameraného na zapojenie znevýhodnených dobrovoľníkov 
do medzinárodných táborov dobrovoľníckej práce. VZDELÁVANIE; VZDELÁVANIE NA SLOVENSKU: Cyklus odborných školení pre mládežníckych lídrov s témou výstup 
na Mount INeverEX: Základný tábor (február); INEXáň (marec); INEXovský štít (máj); infostretnutie pre frsttajmerov (jún); I1(september); Školenie pre školiteľov (november); 
Mafiánska víkendovka (december); vyškolili sme 40 dobrovoľníkov, z toho 26 nových vedúcich. Vyškolili sme ich v týchto oblastiach: komunikácia v medzinárodnej skupine, 
riešenie konfliktov, motivácia, vodcovstvo, medzikultúrne učenie, budovanie skupiny, skupinová dynamika, informálne metódy vzdelávania, štruktúra medzinárodných 
dobrovoľníckych sietí, životný cyklus medzinárodného projektu, medzinárodné projekty na Slovensku, prezentácia programu Mládež v Akcii, teória hier, finančný 
manažment, tvorba tzv. study part o metóde živá knižnica, spôsoby hodnotenia, hodnotenie sezóny. Cieľom nami organizovaných vzdelávacích aktivít je nielen odborná 
príprava vedúcich MTDP, ale aj príprava dobrovoľníkov na účasť na MTDP v zahraničí, vzdelávanie vedúcich základných kolektívov, ale i všetkých tých, ktorí chodia 
na nami organizované vzdelávacie podujatia pod názvom „čajové dejchánky“. Nejedná sa len o neformálne vzdelávanie, ale často krát aj o informálnu výchovu a vzdelávanie, 
ktorú sprostredkúvame naším dobrovoľníkom. V rámci Slovenska sa dobrovoľníci zúčastnili aj školení organizovanými inými organizáciami. VZDELÁVANIE V ZAHRANIČÍ: 
Focus to Life (január - Turecko); EVS: The adventure (marec) Portugalsko; YUWG Leader Training (máj - Belgicko); Financial management for NGO (jún) Island; Aura Rosa 
– leader training (jún) Španielsko; Školení školitelů (november) Čechy. ZÁKLADNÉ KOLEKTÍVY: V roku 2008 zastrešoval INEX Slovakia 18 základných kolektívov. Samotné 
názvy hovoria za to ako veľmi aktívne tieto kolektívy boli napr.: Vakuum Working group, Divokí Bobríci, Kobližky, Degeši, Eudaimónium. V ZK bolo združených 313 členov. 
Cieľom našich ZK je podpora aktívneho stretávania sa dobrovoľníkov a rozvoj ich činností za účelom efektívneho trávenia voľného času a rozvoja ich osobnosti. Aktivity, 
ktoré boli prevažne vzdelávacieho, kultúrneho, športového, záujmového a relaxačného charakteru si základné kolektívy organizovali sami. MTV/LTV; Middle term voluntary 
service je jedna z možností ako dlhodobo pôsobiť v nejakej krajine a v roku 2008 sme vyslali 4 dobrovoľníčky do Japonska, 1 do Kórey a 1 do Španielsko. ČAJONÝ 
DEJCHÁNEK; Čajové dejchánky sú naším celoročným úspechom. V roku 2008 sme zorganizovali vyše 40 čajových dejchánkov, ktoré boli zamerané na tie témy, aktivity, 
činnosti, ktoré dobrovoľníkov zaujímajú. Tieto sú prezentované dobrovoľníkmi a sú zamerané na kohokoľvek, kto sa chce prísť zúčastniť.  Náš cieľ - vytvoriť aktívne 
občianske združenie, ktoré naozaj žije a uberá sa smerom k svojmu poslaniu sa nám podarilo naplniť –práve vďaka čajovým dejchánkom. V rámci dňa dobrovoľníctva sme 
zorganizovali hodnotiaci seminár o veľkom projekte pre zapojenie znevýhodnenej mládeže (Volintegration). INFOSERVIS; Informovanosť je dôležitá súčasť nášho združenia. 
Čím viac hovoríme o dobrovoľníctve, čím viac rôznorodých aktivít ponúkame, tým väčší podiel dobra sa koná. V roku 2008 sme konzultovali výber táborov s mnohými 
dobrovoľníkmi, poslali sme veľa e-mailov našim členom, ktoré boli zamerané na rôzne aktivity, nábor na školenia, semináre, pomoc iným atď. AD HOC PROJEKTY; 
Sú jednorazové aktivity, ktoré organizujeme v spolupráci s našimi partnerskými organizáciami, DSS Integra, oz SPOSA a projekt KOPČANY – oz Ulita. V spolupráci 
s oz SPOSA sa nám podarilo zorganizovať „Zelený deň“, kde sme spolu s deťmi s autizmom čistili Horský park a kalváriu. Aj tak sme dokázali, že deti s autizmom 
sú aktívnymi občanmi a sú užitoční. Ďalej sme s oz Ulita spolupracovali na rôznych jednorázových akciách pre deti zo sídliska Kopčany. Vďaka Nadácii Pontis a projektu 
naša Bratislava sme mohli upozorniť na stav bratislavskej kalvárie a pomocou dobrovoľníkov z komerčných firiem vysvetliť potrebu pomoci a starostlivosti o kalváriu. 
Na Trhovisku neziskoviek sme sa predstavili nevšednou formou živých knižníc, ktorá zaujala skoro každého návštevníka. WORKING GROUPS; V roku 2008 sme mali 
4 aktívne pracovné skupiny: Training needs working group – tzv. školiteľský tím; Promotion Working Group – pracovná skupina, ktorá pracuje na propagácii aktivít nášho 
občianskeho združenia a marketingovej komunikácii; Projects Working Group – pre mladých ľudí, ktorí sú nadchnutí nejakou myšlienkou a chcú ju zrealizovať v rôznych 
projektoch; Social Event Working Group – skupina zameraná na organizovanie neformálnych akcií.  VYDANÉ TLAČOVINY V ROKU 2008: Katalóg MTDP leto: katalóg 
MTDP, ktoré ponúkajú naše partnerské organizácie; Summer Program 2008: program MTDP na Slovensku. PRACOVNÉ STRETNUTIA V ZAHRANIČÍ: Gela  - Advanced 
Planning Visit (jún) Palermo, Taliansko; Trabia - Advanced Planning Visit (jún) Palermo, Taliansko; Rediscovering Fields - Advanced Planning Visit (júl) Palermo, Sicília; 
EC meeting Alliance (september) Berlin, Nemecko; Technical Meeting SCI 2008 (február) Palermo, Taliansko; Technical meeting Alliance (marec) Sete, Francuzsko; Generálna 
konferencia Aliancie (november) Lviv, Ukrajina; Stretnutie pracovnej skupiny SDWG (február) Bratislava, Slovensko; Stretnutie pracovnej skupiny SDWG (december) 
Brighton, Veľká Británia; Stretnutie pracovnej skupiny ADC (september) Berlín, Nemecko; Valné zhromaždenie Aliancie (november) Lviv, Ukrajina. PRACOVNÉ STRETNUTIA 
NA SLOVENSKU; Tieto stretnutia sa väčšinou týkali propagácie dobrovoľníctva na rôznych konferenciách, kde témou bolo dobrovoľníctvo, jeho vnímanie, definovanie jeho 
základných znakov atď. ďalej to boli stretnutia pracovných skupín v rámci RMS, Valné zhromaždenie RMS a iné. 15. VÝROČIE; Minulý rok naše občianske združenie 
oslávilo 15. výročie nášho vzniku. Oslava sa konala medzi tými dobrovoľníkmi, ktorí počas 15-tych rokov niečo s INEX-om prežili. Spoločne sme zhodnotili celkovú činnosť 
nášho združenia v rámci 15-tych rokov dobrovoľníckych aktivít na medzinárodnej úrovni. Stretnutia sa zúčastnilo množstvo pôvodne zakladateľov a ex-dobrovoľníkov. 
Dôležité pre nás bolo motivovať dobrovoľníkov od malička, tak sme pozvali aj rodiny s deťmi a povedali im o family campoch. Family campy sú dobrovoľnícke aktivity 
určené práve pre vyslúžilých dobrovoľníkov, ktorí nemajú možnosť pokračovať v dobrovoľníckych aktivitách v zahraničí, keďže sa musia venovať svojej rodine a teda 
spoločne so svojou rodinou môžu pokračovať v daných aktivitách. 15. výročie a propagácia family campov boli podporené Nadačným fondom Slovak Telekom. KONTO 
ORANGE; Vďaka Konto Orange sa nám podarilo zrealizovať projekt, ktorý bol pokusom, kde sme počas MTDP pomocou prezentácie krajín mohli priblížiť dobrovoľníkom 
lokálnych obyvateľov a naopak. VEM; Veľké stretnutie dobrovoľníkov – Volunteers’ Evaluation Meeting  sa konalo v rekreačnom stredisku HYDROSTAV. Vyše 80 účastníkov 
sa tešilo rôznym aktivitám, ktoré boli zamerané na vyhodnotenie sezóny 2008, ale zároveň ich nadchol aj nábor na ďalšie activity, ktoré naše občianske združenie okrem 
MTDP robí. Veľmi populárne bolo najmä “kupovanie” na trhovisku INEX aktivít za menu 1 INEX. BEZ KOHO BY TO NEŠLO: Bez našich donorov by to nešlo: MŠ SR, 
Program Mládež v Akcii, Konto Orange, Nadačný fond Slovak Telekom, Nadácia Intenda, DELL, Nadácia Pontis, 2% z dane a iní prispievatelia. OSOBY A OBSADENIE: 
Predseda združenia: Ing. Peter Béreš ; Koordinačný výbor: Mária Ďurajková, Peter Béreš, Barbara Briedová, Ivana Mižičková, Zuzana Dorčíková; Vedúca kancelárie: Barbara 
Briedová; Projektový koordinátor: Dušana Slimáková, Barbara Briedová; Ekonomika: Milan Varhoľ, Miroslava Michálková; EDS koordinátor: Zuzana Dorčíková; Kontrolná 
komisia: Dušana Slimáková; Správca siete: Jakub Krištofík; Grafik: Peter Bochmač; Školitelia: Daniel Raučina, Lenka Chňapeková, Marcela Holická, Barbara Briedová, 
Dušana Slimáková, Barbora Jančeková, Peter Bochmač, Miroslava Michálková, Zuzana Dorčíková, Rastislav Štefánik, Barbora Oravcová; A všetci naši akční dobrovoľníci


