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INEX Slovakia – občianske združenie je neziskovým združením založeným v roku 1993 s 

celoslovenskou pôsobnosťou. Jeho aktivity sú zamerané na prácu s mládežou. Na Slovensku je 

jediným združením svojho druhu. Cieľom občianskeho združenia je podporovať mladých ľudí bez 

ohľadu na národnosť, politickú príslušnosť či náboženské vyznanie, ako aj prispievať k 

osobnostnému rozvoju mladých ľudí prostredníctvom mládežníckej mobility, medzinárodného 

dobrovoľníctva a neformálneho vzdelávania.  

Cieľovou skupinou je najmä mládež od 15 do 30 rokov, ktorú sa snažíme osloviť našimi 

aktivitami, a tak prispieť k hodnotnému využívaniu voľného času mládeže. Naše združenie je 

tvorené pre dobrovoľníkov a je tvorené dobrovoľníkmi. Podujatia, ktoré organizujeme, obohacujú 

mládež aj svojím medzinárodným a všeobecne prospešným rozmerom – podporujeme u nich 

aktívne dobrovoľníctvo, zodpovednosť, participáciu a solidaritu. Prostredníctvom Medzinárodných 

táborov dobrovoľníckej práce (MTDP), ktoré organizujeme na Slovensku i v zahraničí, ponúkame 

mladým ľuďom možnosť stretnúť sa s ľuďmi z iných kultúr, prekonávať vzájomné kultúrne a 

jazykové bariéry, získavať vedomosti o iných krajinách, zdokonaliť sa v cudzích jazykoch a 

popritom vykonávať verejno-prospešné činnosti.  

Medzi hlavné aktivity nášho združenia patrí zapájanie sa do medzinárodných dobrovoľníckych 

aktivít, programov výmen mládeže prostredníctvom medzinárodných výmenných sietí, 

organizovanie vzdelávacích podujatí pre pracovníkov s mládežou i samotných dobrovoľníkov, 

činnosť základných kolektívov (ZK) a pracovných skupín, a iné pravidelné aktivity zamerané na 

neformálne vzdelávanie a mládežnícku mobilitu. Naša organizácia získala akreditáciu Ministerstva 

školstva SR na vzdelávanie mládežníckych pracovníkov v medzikultúrnom prostredí, ktorá 

garantuje kvalitu našich vzdelávacích podujatí. Aktivity občianskeho združenia INEX Slovakia 

rozvíjajú systematickú a pravidelnú prácu s mladými ľuďmi a plne zapájajú mladých ľudí do 

dobrovoľníckych činností v práci s deťmi a mládežou. Naše združenie pozostáva z členov a 

nečlenov. Naši dobrovoľníci sú informovaní prostredníctvom „infoservisu“ o možnosti účasti na 

rôznych dobrovoľníckych činnostiach. Nečlenovia nie sú registrovaní ako členovia ale taktiež sa 

podieľajú na našich aktivitách. Práca s dobrovoľníkmi je plánovaná, systematická a prebieha počas 

celého roka. 

 

 

workcampy (MTDP) na Slovensku ... 
 

V roku 2012 sme zorganizovali 12 dobrovoľníckych 

projektov, z toho 11 medzinárodných táborov 

dobrovoľníckej práce (MTDP/workcampov) a 1 mládežnícku 

výmenu prostredníctvom programu Mládež v akcii. Všetkých 

podujatí sa spolu zúčastnilo vyše 100 mladých ľudí z celého 

sveta, konkrétne z Európy a Ázie. O plynulý priebeh tábora 

sa starali naši vedúci – aktívni, vyškolení dobrovoľníci zo 

Slovenska, ktorí absolvovali súbor akreditovaných školení, v 

spolupráci s lokálnymi partnermi.  

 

Spoluprácu sme aj v tomto roku prehĺbili s našimi 

dlhoročnými lokálnymi partnermi DSS Integra, Nadácia 
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Baden Powella, Združenia na záchranu Brekovského hradu, OZ Rákocyho cesta, OZ Čierny hrad, 

OZ Kamenná veža, Združenie Slatinka. Po prvýkrát sa konali workcampy na hrade Čabraď 

v spolupráci s OZ Rondel a v obciach Čučma a Zamarovce. Dobrovoľnícké tábory boli tématicky 

zamerané najmä na environmentálne, rekonštrukčné, archeologické, renovačné práce a sociálnu 

prácu s hendikepovanými deťmi a mladými ľuďmi. Menovite Banská Štiavnica, Brekov, Čierny 

hrad, Kamenná veža, Hrad Čabraď, Hrad Šariš a Obišovce boli zamerané na zachovanie kultúrnych 

pamiatok na Slovensku. Práci so znevýhodnenými mladými ľuďmi sa venovala Integra. Tábor 

v obci Slatinka sa zameriaval na environmentálne aktivity. 

 

Spätná väzba na organizáciu a celkový priebeh tábrov bola veľmi pozitívna a to nielen zo strany 

partnerksých organizácií ale aj dobrovoľníkov a lídrov na táboroch. Popri dobrovoľníckej práci, 

mali zahraniční dobrovoľníci možnosť spoznať krásy slovenskej prírody, rozličné kultúrne a 

historické pamiatky, zvyky a tradície daného regiónu. Na základe spoznávania rôznych kultúr 

dochádzalo k odburávaniu predsudkov voči iným krajinám, kultúram a k priblíženiu týchto 

odlišností medzi lokálnou slovenskou komunitou a zahraničím.  

 

 

study part ... 
 

Už od roku 2009 sa snažíme mladých ľudí na táboroch viesť 

k vzdelávaniu a inak tomu nebolo ani v roku 2012, kedy sa mali 

možnosť dobrovoľníci a lokálni obyvatelia, čo to dozvedieť 

o dobrovoľníctve. Nakoľko účastníci často krát nemali prehľad 

a nerozumeli významu dobrovoľníctva a jeho možnostiam, 

snažili sme sa im tieto príležitosti priblížiť prostredníctvom nášho 

INEX Messengera, ktorým boli EDS dobrovoľníčky Nataliya (z 

Ukrajiny) a Mariya(z Bulharska) a dlhodobá dobrovoľníčka Oľga 

(z Ukrajiny). Ich úlohou bola príprava workshopu venujúceho sa 

histórii dobrovoľníctva, fungovaniu výmenných sietí 

dobrovoľníkov, možnostiam dobrovoľníctva ako aj aktivitám 

INEX Slovakia. V zastúpeni vždy jednej z trojice sa Messenger zúčastňoval postupne jednotlivých 

workcampov na Slovensku počas letných mesiacov júl, august, september. Výstupom z celého 

projektu je brožúrka  „INEX Messenger 2012“. Praktická časť workshopu bola zameraná na tvorbu 

videí s dobrovoľníkmi a ich motivácii pre dobrovoľníctvo, z ktorých sme vytvorili video na zvýšenie 

propagácie o dobrovoľníckych projektoch a zvýšeniu povedomia o potrebe pomoci tým, ktorí to 

potrebujú viac než my. 

 

Súčasťou workshopu boli aj aktivity „Wishing Tree“, kedy účastníci písali odkazy a poďakovania 

jednej z našich hlavných sietí Alliance of European Voluntary Service Organizations k jej 30. 

výročiu existencie. Už každoročnou a veľmi obľúbenou study part sú tzv. Hody kultúr, počas 

ktorých zahraniční dobrovoľníci pripravujú národné jedlá a prezentáciu o svojej krajine pre lokálne 

obyvateľstvo. Stali sa nielen tradíciou ale aj vysoko hodnotenou study part dobrovoľníkmi so 

zahraničia.  
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Poslednou aktivitou zameranou na vzdelávanie je kampaň „sustainability campaign“, do ktorej 

sa INEX pravidelne zapája. Účastníci tábora sú upozernení na význam šetrenia energií, vody, 

prírodných zdrojov a nadmernú spotrebu nezrecyklovateľných obalov. Cieľom je nielen dodržiavať 

princíp trvalo udržateľného rozvoja počas tábora ale najmä zmeniť myslenie ľudí a viesť ich ku 

každodennému ekologickému spôsobu života. 

 

 

stručný popis workcampov 2012 ... 
 

V roku 2012 sme zorganizovali 11 Medzinárodných táborov dobrovoľníckej práce v rámci celého 

Slovenska. 

 

(ISL-01) Banská Štiavnica  - 14.-28. júla, Banská Štiavnica 

Úlohou dobrovoľníkov bola práca na miestnej bansko-štiavnickej Kalvárii. Workcamp bol 

organizovaný za podpory Johnson Controls a zúčastnili sa ho aj mladí ľudia do 18 rokov. 

Pozri: http://www.kalvaria.org/ 

 

(ISL-02) Čierny hrad  - 8.-21. júla, Zrúcanina Čierneho hradu pri obci Zlatno pri Zlatých 

Moravciach 

Aj tento rok sa dobrovoľníci zapojili do rekonštrukcie starovekého Čierneho hradu. Práca 

pozostávala v odkrývaní jeho zachovalých pozostatkov a v čistiacich prácach v okolí.  

Pozri: http://www.ciernyhrad.sk  

 

(ISL-03) Kamenná veža – 17.-27. júla, Kamenica pri Prešove 

Dobrovoľníci sa zapojili do revitalizácie okolia Kamenického hradu z 12.storočia a pomohli 

pri archeologickom výskume. 

Pozri: http://castrum.sk/veza/index.php 

 

(ISL-04) Čabraď – 22. – 29. júla, hrad Čabraď pri Krupine 

Oprava hradu tradičnými murárskými technikami a čistenie okolia hradu od vegetácie. 

Pozri: http://www.rondel.sk/  

 

(ISL-05) Brekov  - 29. júla - 5. augusta, hrad Brekov pri Humennom 

Práca dobrovoľníkov spočívala v rekonštrukčných prácach starovekého hradu Brekov z 

13.storočia a environmentálnych prácach v jeho okolí. 

Pozri: http://www.brekov.sk  

 

(ISL-06) Šariš+Obišovce  - 29. júla- 11. augusta, Zrúcanina 

hradov Šariš a Obišovce pri Prešove 

Dobrovoľníci revitalizovali staré zrúcaniny hradov Šariš 

a Obišovce, pričom pomohli aj pri čistení okolia. Venovali sa tiež 

murárskym prácam podľa tradičných techník. 

Pozri: http://www.hrad.wbl.sk 

 

http://www.kalvaria.org/
http://www.ciernyhrad.sk/
http://castrum.sk/veza/index.php
http://www.rondel.sk/
http://www.brekov.sk/
http://www.hrad.wbl.sk/
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(ISL-07) Zamarovce- 29. júla- 12. augusta, pri Trenčíne 

Pomoc pri rekonštrukčných prácach na dome „Frímlovec“ v rodisku spisovateľa Vojtecha 

Zamarovského, v čistení záhrady s cieľom k opätovnému vytvoreniu múzea lokálnou 

komunitou. 

Pozri: http://www.obeczamarovce.sk/  

 

 (ISL-08) Slatinka - 12.-25. augusta, Slatinka pri Zvolene 

Práca dobrovoľníkov spočívala v prácach na bývalej škole v obci Slatinka, ktorá bude 

využívaná ako eko-centrum. Dobrovoľníci renovovali starú studňu, založili bylinkovú 

záhradu, čistili okolie dediny a Zvolena. 

Pozri: http://www.slatinka.sk 

 

(ISL-09) Integra  - 2.– 15. septembra, DSS Integra v 

Bratislave 

Dobrovoľníci spríjemnili leto klientom so zdravotným a 

mentálnym znevýhodnením z Domova sociálnych služieb 

Integra a pripravovali pre nich zaujímavé voľnočasové 

aktivity. 

Pozri: http://www.dssintegra.sk  

 

(ISL-10) Čučma – 12.- 22. augusta, Obec Čučma pri Rožňave 

Úprava okolia baníckeho mesta Čučma situovaného v tesnej blízkosti lesa. 

Pozri: http://www.cucma.ocu.sk/sk/  

 

(ISL11) Banská Štiavnica vs. Japan – 1.-12.septembra, Banská Štiavnica 

Dobrovoľníci pokračovali v environmentálnych prácach na banskoštiavnickej Kalvárie, 

avšak účastníci boli výlučne slovenskí a japonskí dobrovoľníci, keďže sa jednalo o prvý 

bilaterálny slovensko-japonský tábor realizovaného pod záštitou Japonského 

Veľvyslanectva v SR v spolupráci s organizáciou NICE Japan. 

Pozri: http://www.kalvaria.org/ 

 

 

workcampy (MTDP) v zahraničí ... 
 

Najvýznamnejšia časť našej činnosti spočíva vo vysielaní slovenských dobrovoľníkov na 

workcampy do zahraničia, ktoré organizujú naše zahraničné partnerské organizácie. V tomto 

roku sa MTDP v zahraničí zúčastnilo približne 200 slovenských dobrovoľníkov na vyše 140 

táboroch. Najnavštevovanejšími krajinami boli opäť Nemecko, Francúzsko, Španielsko a Island. 

Slovenskí dobrovoľníci preferujú účasť na európskych projektoch, niekoľko z nich si však vybralo 

svoj MTDP v exotických krajinách ako Japonsko, Južná Kórea alebo Mexiko. 

Zahraničné MTDP si slovenskí dobrovoľníci vybrali na základe ponuky, ktorú sme uverejnili v našej 

informačnej brožúrke „Dobrovoľníctvo ďaleko aj blízko“, vydanej  v tlačenej podobe v polovici 

mesiaca marec. V elektronickej verzii bola uverejnená aj na našej internetovej stránke 

www.inex.sk. Databáza táborov na stránke bola pravidelne aktualizovaná. Pri selekcii a objasneniu 

http://www.obeczamarovce.sk/
http://www.slatinka.sk/
http://www.dssintegra.sk/
http://www.cucma.ocu.sk/sk/
http://www.kalvaria.org/
http://www.inex.sk/


 

5 

 

princípu fungovania MTDP slúžili praktické rady nielen v brožúrke, ale najmä poradenská a 

konzultačná činnosť zamestnancov a dobrovoľníkov OZ INEX Slovakia. Neoddeliteľnou súčasťou 

infomovanosti sa stalo tiež stretnutie pre „firsttimerov“ venované dobrovoľníkom cestujúcim po 

prvýkrát na workcamp. Dozvedeli sa praktické rady o účasti na workcampe v zahraničí. 

 

 

program Mládež v Akcii ... 
 

Vďaka podpore Programu EÚ Mládež v Akcii sme v tento rok usporiadali mládežnícku výmenu 

a medzinárodné školenie: 

Change 4 Life: mládežnícka výmena realizovaná v Banskej Štiavnici bola zameraná na zdravý 

životný štýl mladých ľudí a zúčastnili sa jej dobrovoľníci z Belgicka, Portugalska a Slovenska. 

Cieľom projektu bolo upozorniť na možnosti skvalitnenia psychického a fyzického zdravia mladých 

ľudí a implementáciu týchto návykov do ich každodenného života. 

Počas roka sme organizovali nielen výmenu na Slovensku, ale taktiež vysielali dobrovoľníkov do 

zahraničia na obdobné projekty programu Mládež v akcii. Spolu 10 účastníkov sa zúčastnilo 

výmeny v Grécku (ELIX, 10/2012) a vo Francúzsku (Concordia France, 07/2012).  

 

International training for the leaders of the youth projects v Bojniciach: medzinárodné 

školenie, organizované po prvý raz INEX-om Slovakia, bolo zamerané 

na vzdelávanie mladých vedúcich na ich budúcu úlohu pri realizovaní 

vlastných mládežníckych projektov. Uskutočnilo sa v Bojniciach od 8. 

do 15. júla a zúčastnilo sa ho 20 mladých ľudí z 10 krajín (Česká 

republika, Cyprus, Estónsko, Francúzsko, Litva, Poľsko, Slovensko, 

Španielsko, Taliansko, Veľká Británia), ktorí sa vzdelávali pod 

vedením 5 školiteľov z Českej republiky, Cypru, Estónska a 

Slovenska. Účastníci počas projektu vytvorili krátku publikáciu 

venovanú vzdelávaniu mladých lídrov. 

 

 

EDS (hosťovanie / vysielanie / koordinovanie) ... 
 

Naďalej v roku 2012, kedy prišlo k obnoveniu akreditácie, sme vystupovali ako hosťujúca, 

vysielajúca a koordinujúca organizácia v rámci Európskej dobrovoľníckej služby. Od februára sme 

na INEX-e hosťovali  dlhodobé EDS dobrovoľníčky z Ukrajiny – Nataliyu a Mariyu z Bulharska, 

ktoré sa zúčastnili projektu „Open your eyes“ (február- december).  

INEX Slovakia aj tento rok aktívne pokračoval vo vysielaní dobrovoľníkov cez Program EÚ Mládež v 

Akcii na Európsku dobrovoľnícku službu. Spolu sme vyslali 18 dobrovoľníkov do Talianska, 

Španielska, Turecka, Švédska, Česka, Rakúska, Francúzska, Poľska, Macedónska, Nemecka a 

Portugalska. 

V tomto roku sme pokračovali v koordinovaní projektu organizácie OZ Donjon a ich dvoch 

dobrovoľníčok Ivana Pokorná a Adéla Nikodemová z Čiech. 
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vzdelávanie na Slovensku ... 
 

Na štvrtom cykle úspešného akreditovaného vzdelávacieho 

projektu „Vzdelávanie mládežníckych pracovníkov 

pôsobiacich v medzikultúrnom prostredí“ sme vyškolili 

vyše 20 mladých vedúcich. Ide o ročný cyklus odborných 

školení, spojený s testom a praktickým nácvikom získaných 

vedomostí na workcampe (MTDP) v oblastiach: riešenie 

konfliktov, motivácia, medzikultúrne učenie, vodcovstvo, 

budovanie skupiny, skupinová dynamika, tvorba tzv. study part 

o propagácii dobrovoľníctva a motivácia k dobrovoľníckym aktivitám, či spôsoby hodnotenia 

jednotlivých aktivít a i.. 

V rámci podpory MŠVVaŠ SR grantového programu ADAM 2 sme organizovali tieto vzdelávacie 

aktivity: „Svet dobrovoľníctva pre každého“ 

Aktivity: 1. školenie (Modra, 23.-25.marec 2012), 2.seminár (Banská Štiavnica, 18.-20.máj 2012), 

Dni dobrovoľníctva na workcampoch, ich hodnotenie na Hodnotiacom stretnutí (Senec, 21.-

23.september 2012) a na Veľkom stretnutí dobrovoľníkov (20.-21.október 2012). Za pomoci 

podpory MŠVVaŠ SR grantového programu ADAM 3 sme zrealizovali počas celého roka tieto 

neformálne vzdelávacie aktivity: neformálne vzdelávanie na čajových dejchánkoch, vzdelávanie 

vedúcich, vzdelávanie členov ZK, sieťovanie so zahraničnými partnermi, propagáciu 

dobrovoľníctva. Ďalej sme  realizovali  teambuildingové školenie (Senec, 20.-22.Január 2012), 

infoservis, stretnutie 1st timers (Bratislava, 8.jún 2012) pre všetkých tých, ktorí idú na workcamp 

1-krát a podpora pracovných skupín mladých ľudí (promo, školiteľský a projektový tím). 

 

 

školenia v zahraničí ... 
 

Study session: Strengthening intercultural impact of voluntary programs for the local 

communities - (02/2012) - posilnenie interkultúrneho učenia a spolupráce v rámci 

dobrovoľníckych programov pre lokálne komunity  na posilnenie pozícií dobrovoľníctva a 

dobrovoľníckych organizácií na lokálnej na národnej úrovni a na zlepšenie podmienok 

medzinárodnej spolupráce jej členov.  

European Training Course: Info Pack for Participants (02/2012) - porozumenie koncepcie 

kvality pri EDS, dimenzie učenia pri EDS, dôležitosť partnerstva pri EDS a implementácia 

vhodného systému podpory pri EDS projektoch. 

Young trainers for inclusion- (04/2012) - Hlavnou témou školenia bola sociálna inklúzia. 

Stir it up – (06/2012)- školenie zamerané na zvyšovanie participácie mladých ľudí na 

spoločenskom dianí 

Volunteer Messenger- (10/2012)- ústrednou témou bolo zvyšovanie povedomia 

o dobrovoľníctve prostredníctvom osoby „Messengera“ , šíriteľa posolstva, pohybujúceho sa medzi 

jednotlivými workcampami vo vopred určených krajinách. 
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Share and Promote- (11/2012)- uvedenie účastníkov do základov marketingu, marketingovej 

komunikácie a PR neziskových organizácií.   

dlhodobé projekty - MTV / LTV ... 
 

MTV (mid-term, t.j strednodobé) a LTV (long-term, t.j. dlhodobé) dobrovoľnícke 

projekty zaujali 4 slovenských mladých ľudí, ktorí vycestovali do Švajčiarska, Južnej Kórei, 

Japonska a Anglicka. 

 

 

čajové dejchánky ... 
 

Čajové dejchánky sú už našou tradičnou pravidelnou aktivitou (2x 

do mesiaca). Tento rok sa venovali témam cestovania a spoznávania 

Maroka, polostrova Krym, športový večer v Medickej záhrade, filmové 

stretnutie (Eštebák, Krv v mobile), ale i vzdelávanie v oblasti tvorby 

v programe Corel draw alebo Time managemetu. Na ich príprave sa 

podieľali hlavne naše EDS dobrovoľníčky Mariya a Nataliya. Jednotlivé „čajáky“ boli vedené 

dobrovoľníkmi a sú venované komukoľvek, kto má záujem o danú tému s cieľom aj vďaka nim 

aktívne občianske združenie, ktoré naozaj žije s dobrovoľníkmi a pre dobrovoľníkov.  

 

 

prezentácie o dobrovoľníctve ... 
 

Zvyšovanie povedomia a informovanosti o prínosoch dobrovoľníctva sme šírili prostredníctvom 

prezentácií na stredných, základných a vysokých školách. Taktiež sme sa zapojili do podujatí Trhu 

dobrovoľníckych príležitostí a Fórumu inšpiratívnych myšlienok organizácie Manageria, o.z. Aj 

v tomto roku naši dobrovoľníci propagovali dobrovoľníctvo a aktivity nášho združenia na letnom 

festivale Pohoda Trenčín a taktiež sme zrealizovali prezentácie na stredných školách v 4 mestách:  

Bratislave, Snine, Martine a Novom Meste nad Váhom. 

 

 

infoservis ... 
 

Informovanosť je veľmi dôležitá súčasť aktivít nášho združenia. V roku 2012 sme aktívne 

a promptne konzultovali výber táborov s mnohými dobrovoľníkmi, poslali sme veľa e-mailov našim 

členom, ktoré boli zamerané na rôzne aktivity, nábory na školenia, semináre, rôzne dobrovoľnícke 

možnosti po celom svete, pomoc iným atď.  

Ponuky posielame pravidelne prostredníctvom „mejling listu“ ako aj nepravidelne s ponukou 

zapojiť sa do rôznych ad hoc projektov. O našich aktivitách informuje dobrovoľníkov 

i prostredníctvom sociálnej siete Facebook alebo kalendára aktivít umiestneného na našej 

webstránke. Pretože čím viac hovoríme o dobrovoľníctve a čím viac rôznorodých aktivít ponúkame, 

tým väčší podiel dobra sa koná. V minulom roku sme zaslali 17 „mejlingov“ pre viac ako 900 

mladých ľudí. 
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ad hoc projekty .. 
 

Predstavujú jednorazové aktivity, ktorých sme sa počas roka 

zúčastnili, a ktoré organizujeme v spolupráci s našimi 

partnerskými organizáciami, DSS Integra, oz Ulita, OZ UpDown, 

OZ Bol raz jeden človek či MÚ Petržalka.  

 

DSS Integra – akcie na 1.apríl,  Medzinárodný deň detí, 

sprevádzanie na divadelné predstavenie, Naša Bratislava, 

kreatívne dielne, Mikulášsky večierok... 

 

OZ Bol raz jeden človek –  „Tancovačky“  - učenie  rôznych 

tancov deti s mentálnym postihnutím. 

 

Ulita o.z – príležitostné aktivity pre deti zo sídliska Kopčany, športové aktivity a deň sv. Mikuláša. 

 

Nadácia Pontis – projekt Naša Bratislava – firemné dobrovoľníctvo – v rámci tohto projektu sme 

zorganizovali  3 aktivity  (2 DSS Integra, 1 MS Haanova Bratislava) 

 

Rada mládeže Slovenska - Zaži pláž -   „Živé knižnice“ organizované v mesiaci jún na T-com 

pláži v Bratislave; 72 hodín -  72 hodinový dobrovoľnícky maratón organizovaný počas  VEM 

v Senici 

 

Prezentácie na základných, stredných školách – rôzne lokality, počas celého roka 

 

Festival Pohoda– informačný stánok 

 

UpDown –  počas celého roka pomoc pri organizovaní športových aktivít, kreatívnych  dielní 

Mikulášsky program... 

 

 

kampane ... 
 

Sustainability campaign – celoročná celosvetová kampaň site Alliancie of European Voluntary 

Service Organizations, ktorej sme členom. Cieľom je snaha o zachovanie prírodných zdrojov 

a trvalá udržateľnosť stavu prírodných podmienok. Do kampane sme sa zapojili najmä 

prostredníctvom ekologického správania dobrovoľníkov na našich workcampoch. 

Hody kultúr – počas leta sme uskutočnili 12 podujatí s názvom Hody kultúr, počas ktorých 

pripravili zahraniční dobrovoľníci menšie pohostenie so svojimi národnými a tradičnými jedlami pre 

obyvateľov v mieste konania workcampov na Slovensku. Súčasťou podujatí boli aj prezentácie 

o krajinách, tradíciách a kultúre dobrovoľníkov z celého sveta. 
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vydané tlačoviny ... 
 

V roku 2012 sme vydali : 

Dobrovoľníctvo ďaleko aj blízko: tlačená a elektronická brožúra obsahujúca všetky dôležité 

informácie o medzinárodnom dobrovoľníctve a zároveň katalóg MTDP, ktoré ponúkajú naše 

partnerské organizácie. Tento materiál vyšiel vďaka grantovému programu MŠSR  

Summer Program 2012: program workcampov na Slovensku určený našim partnerským 

organizáciam 

Brožúru vydanú k mládežníckej výmene Change4Life: publikácia, ktorá bola vytvorená 

účastníkmi a vedúcimi mládežníckej výmene o zdravom životnom štýle 

Rôzne materiály pre interné účely – Manuál k hospodárskej knihe určený vedúcim MTDP na 

Slovensku približujúci finančnú stránku tábora. 

 

 

pracovné stretnutia v zahraničí  ... 
 

Technical meeting Alliancie (03/2012) Parent, Francúzsko 

Generálna konferencia Alliance (10/2012) Namur, Belgicko 

Valné zhromaždenie Alliancie (11/2012) Namur, Belgicko 

 

 

pracovné stretnutia na Slovensku ... 
 

Tieto stretnutia sa väčšinou týkali propagácie dobrovoľníctva na rôznych konferenciách a 

stretnutiach, kde témou bolo dobrovoľníctvo, jeho vnímanie a rozvoj. Ďalej sa v roku 2012 

uskutočnilo Generálne zhromaždenie INEX Slovakia, stretnutia pracovných skupín v rámci RMS, 

Valné zhromaždenie RMS a iné. 

 

 

veľké dobrovoľnícke stretnutie ... 
 

Veľké hodnotiace stretnutie dobrovoľníkov – Volunteers’ 

Evaluation Meeting  sa uskutočnilo 20-21.10.2012 v Chate nad 

plážou na Kunovskej priehrade v Senici. Vyše 60 účastníkov sa 

tešilo rôznym aktivitám zameraných na vyhodnotenie celého 

dobrovoľníckeho roka 2012, ako aj na propagáciu ďalších 

dobrovoľníckych aktivít. Počas stretnutia sa vymieňali skúseností 

medzi dobrovoľníkmi ako aj o ich nadchnutie pre zodpovednú 

participáciu a účasť na ich tvorbe pri vzdelávacích aktivitách v 

oblasti projektového manažmentu a organizovania 

dobrovoľníckych aktivít. 
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pracovné skupiny ... 
 

V rámci INEX-u aj tento rok fungovali skupiny, ktoré pomáhali napĺňať ciele našej organizácie, 

obohacovaním našej práce svojim investovaným časom a hlavne nápadmi.  

Školiteľský tím – pripravovali aj tohtoročné školenia pre vedúcich workcampov počas pravidelných 

stretnutí v popoludňajších hodinách.  

Promo tím – na základe potreby prepracovania našich marketingových zámerov vznikla kreatívna 

skupina, ktorá tento rok pripravovala plagáty, banner a zúčastnila propagácie dobrovoľníctva na 

festivale, alebo prezentácií na školách s cieľom osloviť priamo mladých ľudí a namotivovať ich 

k dobrovoľníckej práci.   

Projektový tím – fungoval aj tento rok ako podporný tím pre vyhľadávanie a získavanie nových 

projektov a grantov. Funguje nielen ako pomoc INEX-u, ale aj ako možnosť osobnostného rastu 

členov projektového tímu.  

 

 

Ocenenia ... 
 

Cena MOST  - kategória projekt roka 

Medzinárodné tábory dobrovoľníckej práce alias "workcampy" boli ocenené odborníkmi tretieho 
sektora. Cena MOST – je ocenenie udeľované raz ročne Radou RMS.  Okrem toho bol nominovaný 
a zaradený do užšieho výberu mladých lídrov aj náš dlhoročný dobrovoľník Tomáš Haviar. Ďalším 
úspechom je aj ocenenie Johnson Controls a INEX-u Slovakia ako Partnerstvo roka. 
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kto podporil našu činnosť ... 
 

Bez našich donorov by to nešlo: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šport SR, Program Mládež 

v Akcii, KPMG, Nadácia SLSP, Nadácia Pontis, Johnson Controls, Nadácia VÚB, Websupport,  

WATER HOLDING, a.s.,  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! 

 





 

 

 

 
 

 


