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Kto sme? 
INEX Slovakia (INternational EXchanges) je občianske 
združenie ponúkajúce nevšedné zážitky, osobnostný 
rozvoj a zmysluplné prežívanie voľného času mládeže 
prostredníctvom medzinárodných dobrovoľníckych aktivít 
a neformálneho vzdelávania. 

Od roku 1993 je jediné občianske združenie svojho druhu 
na Slovensku. 

Medzi naše hlavné aktivity patrí aktívne zapájanie sa a 
organizácia medzinárodných dobrovoľníckych aktivít na 
Slovensku a v zahraničí, programov mládežníckych 
výmen prostredníctvom medzinárodných výmenných sietí 
a organizácia rôznych vzdelávacích aktivít pre 
pracovníkov s mládežou, samotných dobrovoľníkov, a aj 
pre lokálne komunity s cieľom propagovať myšlienku 
dobrovoľníctva. 

INEX Slovakia je členom siete Alliance of European 
Voluntary Service Organizations, Rady mládeže 
Slovenska a partnerom sietí Service Civil International a 
zároveň spolupracujeme s Network for Voluntary 
Development in Asia a Coordinating Committee for 
International Voluntary Service. 



Naše aktivity na Slovensku

V roku 2017 sme na Slovensku zorganizovali 11 medzinárodných dobrovoľníckych táborov – 
workcampov, na ktorých sme hosťovali 77 dobrovoľníkov zo zahraničia a 2 školenia pre 
lídrov workcampov, kde sme vyškolili 12 nových vedúcich. 

V rámci programu Európskej únie Erasmus+ sme na INEX-e počas roku 2017 hosťovali 3 
dobrovoľníkov Európskej dobrovoľníckej služby (European Voluntary Service – EVS) z 
Francúzska, Holandska a Rumunska. 

Organizovali sme aj ad hoc  jednodňové projekty, víkendové dobrovoľnícke aktivity, 
neformálne stretnutia pre našich dobrovoľníkov a promo akcie s cieľom propagovať 
dobrovoľníctvo pre širokú verejnosť. 

Naše aktivity prebiehali s vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky, Európskej únie v rámci programu Erasmus+ a iných podporovateľov.



Workcampy na Slovensku 
v roku 2017

Medzinárodné dobrovoľnícke tábory – workcampy – sú krátkodobé dobrovoľnícke projekty s 
viac ako 90-ročnou tradíciou, ktoré organizujeme na území Slovenska už od nášho vzniku v 

roku 1993. 
V roku 2017 sa workcampov zúčastnilo 92 mladých aktívnych ľudí z viac ako 28 krajín sveta, 

aby zmysluplne využili svoj voľný čas pri najrôznejších dobrovoľníckych aktivitách: od 
zveľaďovania kultúrnych pamiatok cez spríjemňovanie času klientom domovov sociálnych 

služieb až po rôzne environmentálne projekty. Popritom mali možnosť spoznávať krásy 
slovenskej prírody, rozličné historické a kultúrne pamiatky, zvyky a tradície daného regiónu. 
Jednotlivé tábory viedli spolu s našimi lokálnymi partnermi vedúci INEX-u Slovakia, ktorých 

sme vyškolili v rámci cyklu našich školení. 
Spätná väzba našich dobrovoľníkov, vedúcich, lokálnych partnerov aj miestnych komunít bola 

tak, ako po minulé roky, veľmi pozitívna, z čoho máme veľkú radosť a tešíme sa na ďalšiu 
sezónu workcampov. 



ISL 01 – ZLATNÁ NA OSTROVE 
Dobrovoľníci pomáhali s technickou prípravou konských 

dostihov – konštrukcia prekážok, stavba stanov, roznášanie 
letákov a podobne; starali sa o rôzne zvieratá a vykonávali 

environmentálne práce v chránenej prírodnej oblasti. Tábor bol 
organizovaný s podporou Johnson Controls. 
http://www.broz.sk/ http://www.zlatyhucul.sk/ 

17.06. - 02.07.

ISL 02 – BANSKÁ ŠTIAVNICA 
V Banskej Štiavnici dobrovoľníci priložili ruku k dielu pri renovácii 
štiavnickej Kalvárie a pri príprave skautského táboriska. Tábor 

bol organizovaný s podporou Johnson Controls. 
http://www.kalvaria.org/ 

24.06. - 08.07.

ISL 03 – ECO-Slatinka 
Dobrovoľníci pomáhali s úpravami v dedinke Slatinka a v okolí 
riečky Slatina, čistili okolie od náletovej zelene. Podieľali sa na 
renovácii miestneho Eco-centra (bývalá škola) – práce zahŕňali 
maľovanie okien a dverí, opravy plotov a úpravu vonkajšieho 
areálu centra. Workcamp bol podporený Johnson Controls. 

http://www.slatinka.sk/ 
22.07 - 06.08. 



ISL 04 – INTEGRA Centre. 
Workcamp sa uskutočnil v domove sociálnych služieb Integra v 

Bratislave. Klienti DSS Integra sú ľudia rôznych vekových skupín 
s ťažkými formami telesného a duševného postihnutia. 

Dobrovoľníci pre nich pripravovali denné aktivity, výlety a 
predstavenia, rôzne kreatívne, hudobné, rytmické a športové 

workshopy. 
http://www.dssintegra.sk 

18.06. - 02.07.

ISL 05 – PREŠPORKOVO FAMILY CENTRE 
Dobrovoľníci pomáhali s prípravou hier, kreatívnych 

workshopov a rôznych iných aktivít pre deti a ich rodičov z 
bratislavského rodinného centra Prešporkovo. Ďalej sa aktívne 
starali o údržbu centra – upratovanie herní, vonkajšej záhradky, 

ihriska a podobne. 
http://www.presporkovo.sk/ 

01.07. - 16.07.

ISL 06 – SOĽNOHRAD 
Na tomto workcampe prebiehali renovačné práce na zrúcanine 

hradu Soľnohrad, najmä murovanie využívaním tradičných 
techník, čistenie areálu a prenos rôznych materiálov ako dreva, 

kameňov a piesku. Dobrovoľníci taktiež pomohli s rôznymi 
environmentálnymi úlohami v okolí hradu. 

http://www.hrad.wbl.sk/ 
09.07. - 22.07 



ISL 07 – BLACK CASTLE 
Dobrovoľníci pomáhali pri renovačných a archeologických 

prácach na Čiernom hrade v okrese Zlatno pri Zlatých 
Moravciach. Areál hradu taktiež čistili od náletovej zelene. 

 16.07. - 29.07.

ISL 08 – ČABRAĎ CASTLE 
Pomoc na tomto tábore bola zameraná hlavne na murárske 

práce s využitím tradičných murárskych techník – 
dobrovoľníci odstraňovali diery zo stien hradu a spevňovali 
kamenné klenby, čistili areál hradu od vegetácie a pomáhali 

pri archeologickom výskume. 
http://www.rondel.sk/ 

17.07. - 30.07.  

ISL 09 – BREKOV CASTLE 
Dobrovoľníci čistili areál hradu a učili sa tradičné murárske 

techniky, ktoré potom aplikovali priamo pri rekonštrukcii 
zrúcaniny hradu Brekov. Práce boli väčšinou manuálne a 

zamerané práve na murovanie stien hradu, no účastníci mali 
možnosť zapojiť sa aj do archeologického výskumu a 

rôznych environmentálnych prác v okolí. 
http://www.brekov.sk/ 

23.07. - 05.08.



ISL 10 – STONE TOWER 
Náplňou práce boli archeologické práce na hrade Kamenica a 
čistenie okolia hradu od nežiaducej vegetácie. Dobrovoľníci 

triedili a uskladňovali kamene, pracovali s georadarom a 
zapájali sa do rôznych menších výskumných prác. 

http://www.kamennaveza.sk/ 
07.08. - 16.08.  

ISL 11 – BARLIČKA 
Tento tábor bol zameraný na organizáciu voľnočasových aktivít 

pre mladých ľudí s postihnutím z OZ Barlička. Dobrovoľníci 
pripravovali klientom denný program na rôzne témy, pripravovali 

denné aktivity, hry, výlety a súťaže pre klientov z Barličky. 
http://www.barlicka.com/ 

07.08. - 20.08



Od roku 2008 organizujeme na 
slovenských táboroch tzv. Study part 
(„študijnú časť“), v rámci ktorej naši 
vyškolení vedúci a zahraniční 
EDS dobrovoľníci pripravujú pre 
účastníkov a miestne komunity rôzne 
neformálne workshopy a prezentácie. 
V roku 2017 sme na workcampoch 
realizovali tieto aktivity: 

Study part

INEX Messenger 
EDS dobrovoľník Quentin z Francúzska si 
pripravil workshop venujúci sa téme 
migrácia a kooperácia. 
Dobrovoľníčka Nadia z Rumunska mala 
workshop o sociálnych problémoch. 
Dobrovoľníčka Ilmari z Holandska o 
vďačnosti a zvládaní stresu. 
Tieto workshopy prezentovali na 
Slovensku počas našich workcampov 
dobrovoľníkom zo zahraničia, lokálnym 
obyvateľom, alebo v rámci jednodňových 
dobrovoľníckych aktivít a vzdelávacích 
projektov. 



Volunteering Footprint 
Projekt, ktorý nás sprevádzal celým rokom 2017. Táto 
stopa je symbolický odkaz, ktorý dobrovoľníci INEX-u 
zanechali pri pomoci na ľubovoľnej dobrovoľníckej 
aktivite, ktorej sa zúčastnili v roku 2017 bez ohľadu na 
typ, trvanie, či miesto konania danej aktivity. Cieľom 
projektu bolo zdokumentovať a zviditeľniť dobrovoľnícku 
činnosť INEX-u na Slovensku a v zahraničí, no taktiež 
upozorniť na veľké množstvo mladých nadšených 
dobrovoľníkov, bez ktorých by nič z toho nebolo možné. 
Do kampane Volunteering Footprint sa v roku 2017 
zapojilo 635 ľudí – z toho 389 na jednodňových, 23 na 
víkendových dobrovoľníckych aktivitách, 15 EDS 
dobrovoľníkov, 116 na medzinárodných dobrovoľníckych 
projektoch v zahraničí a 92 na slovenských 
medzinárodných dobrovoľníckych projektoch.

Sustainability campaign 
Environmentálna kampaň zameraná na vzdelávanie dobrovoľníkov 

ohľadom významu šetrenia energií, vody a prírodných zdrojov s 
poukázaním na nadmernú spotrebu nerecykľovateľných obalov. Study 
part INEX Slovakia sa do tejto kampane zapája na svojich táboroch a 

aktivitách už od svojho vzniku. Cieľom je zmeniť myslenie, postoje 
mladých ľudí a viesť ich ku každodennému ekologickému spôsobu 

života. Sustainability campaign je celoročnou celosvetovou kampaňou 
siete Alliance of European Voluntary Service Organizations, ktorej 

sme členom.

Feast of Cultures 
Každoročne sa snažíme informovať miestnych obyvateľov o práci 
zahraničných dobrovoľníkov na Slovensku, o ich krajinách, 
kultúrach a tradíciách. Preto sú Hody kultúr tradičnou súčasťou 
našich workcampov už od roku 2008. Dobrovoľníci počas nich 
pripravujú malé pohostenie pre lokálne komunity, na ktorom 
odprezentujú svoje krajiny, pripravia si na ochutnávku svoje 
tradičné jedlá a odpovedajú na zvedavé otázky o svojej kultúre a 
zvykoch. Hody kultúr na medzinárodných dobrovoľníckych 
táboroch na Slovensku organizujeme s podporou Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 



Víkendové tábory

V roku 2017 sme v spolupráci s organizáciou Združenie Slatinka zorganizovali 2 tzv. 
„weekend workcamps“, ktorým sa potešili najmä naši študujúci a pracujúci 

dobrovoľníci. Tí si kvôli štúdiu či zamestnaniu cez týždeň na dobrovoľníctvo nevedia 
nájsť čas. Víkendové workcampy sme si obľúbili aj my, naši lokálni partneri 

a dobrovoľníci. 

ISLVW 01 – ECO-Slatinka 24.-26.03. Vykopanie jám na zasadenie sadeníc jabloní – 
v záhradách v dedine, popri ceste do dediny a následné sadenie jabloní. 

ISLVW 02 – ECO-Slatinka 27.-29.10. Vykopanie jám na zasadenie sadeníc jabloní – 
v záhradách v dedine, popri ceste do dediny a následné sadenie jabloní.



Vzdelávanie na Slovensku 
v roku 2017

V roku 2017 sme realizovali akreditované vzdelávanie  „Manažment dobrovoľníkov v 
multikultúrnom prostredí“, na ktorých sme vyškolili 12 nových mladých 

vedúcich/koordinátorov, ktorí počas leta dobrovoľne manažujú zahraničných 
dobrovoľníkov na medzinárodných dobrovoľníckych táboroch na Slovensku. 

Jedná sa o ročný cyklus odborných školení: 
• 1. školenie (18.–19.3. Senec); 

• 2. školenie „Democamp“ (26.–28.5. Banská Štiavnica)  

Po absolvovaní školení majú účastníci možnosť uplatniť 
nadobudnuté vedomosti priamo na workcampe (MDT) v oblastiach ako riešenie 

konfliktov, medzikultúrne učenie, motivácia, skupinová dynamika, spôsoby 
hodnotenia aktivít, propagácia dobrovoľníctva a podobne.  



Infostretko 
17.3.2017 - kancelária Inex Slovakia - informačná prezentácia pre ľudí, ktorí 

majú záujem dozvedieť sa viac o workcampoch a možnostiach dobrovoľníctva 
na Slovensku a v zahraničí. 

 Infoservis 
Celoročné informovanie našich dobrovoľníkov a širokej verejnosti o aktuálnych 

lokálnych, medzinárodných projektoch prostredníctvom našej web stránky, 
mailových newsletterov, Facebooku, telefonicky a osobne v našej kancelárii.  

1st timers 
2.6.2017 - kancelária Inex Slovakia – stretnutie pre všetkých, čo idú na 

workcamp do zahraničia po prvýkrát. 

Hodnotiace stretnutie všetkých vedúcich MDT 
23.9.2017 - INEX Slovakia kancelária – zhodnotenie 

sezóny školení a táborov na Slovensku, odovzdávanie 
certifikátov pre úspešných absolventov školení. 

Čajové dejchánky 
Pravidelné neformálne vzdelávacie stretnutia v 

kancelárii INEX-u organizované EDS dobrovoľníkmi. V 
roku 2017 sme organizovali 8 čajových dejchánkov.

 
Mikiviki 

01.12. - 03.12. 2017 - Banská Štiavnica – 
teambuildingová víkendová akcia pre potenciálnych 

budúcoročných vedúcich. 
 
 
 

Prezentácie na školách 
Počas celého roka s cieľom propagovať dobrovoľníctvo 

a naše aktivity, ako aj povedomie o mediálnej 
gramotnosti a kritickom myslení medzi mladými ľuďmi – 

spolu 14 takýchto aktivít. 
 



Vďaka podpore Európskej únie a jej programu 
Erasmus+ sme pokračovali v hosťovaní dobrovoľníkov v rámci 

Európskej dobrovoľníckej 
služby. 

V roku 2017 sme hosťovali Quentina, Nadiu a Ilmari, ktorí boli 
posilou nášho tímu pri 

príprave letnej sezóny workcampov a rôznych iných menších 
dobrovoľníckych projektov počas 

celého roka. Absolvovali školenia pre lídrov a odvedúcovali 
niekoľko našich workcampov, na 

ktorých tiež prezentovali svoje workshopy o migrácii a 
kooperácii, sociálnych problémoch v spoločnosti a vďačnosti a 

boji proti stresu. 

 Boli súčasťou kampane Volunteering Footprint, ktorej cieľom 
bolo zviditeľniť činnosť dobrovoľníkov 
INEX-u na Slovensku a v zahraničí. 

EVS dobrovoľníci nám pomáhali udržiavať chod 
kancelárie, aktívne propagovali dobrovoľníctvo medzi mladými 

ľuďmi na Slovensku a 
podporovali naše dve pracovné skupiny – promo 

tím a školiteľský tím. 

Európska 
dobrovoľnícka 

služba na Slovensku



Jednodňové 
dobrovoľnícke aktivity

Počas roku 2017 sme na Slovensku uskutočnili niekoľko 
jednodňových aktivít dobrovoľníckeho neformálneho rázu s našimi partnermi z 
rôznych občianskych združení a iniciatív. Prostredníctvom týchto projektov 
sme sa zapojili aj do dobrovoľníckeho maratónu Naše Mesto, 
organizovaného Nadáciou Pontis. 

Deň detí, Valentín, Deň bláznov, Mikuláš - DSS Integra -zábavné dopoludnia 
plné hier a aktivít pre klientov 

Naše mesto - DSS Integra, ZŠ Lachova, MŠ Haanova - pripravili sme zábavné 
dopoludnie pre klientov DSS Integra, venovali sme sa úprave areálu 
DSS Integra, pomáhali sme pri úprave areálov škôl MŠ Haanova a ZŠ 
Lachova 

Bratislavský týždeň dobrovoľníctva - pre dobrovoľníkov sme pripravili 
dobrovoľnícke aktivity v kancelárii a informačné stretnutia 

Halloween - DSS Integra - v spolupráci s ESN sme pripravili zábavné aktivity 
pre klientov  

Míľa pre mamu - Únia materských centier - pre deti a rodičov sme pripravili 
zábavné rozprávkové hry 

Vianočný večierok a pošta pre seniorov - INEX Slovakia - pred Vianocami 
sme pripravili zábavné popoludnie pre najmenších a ich rodičov a zapojili sme 
sa do iniciatívy pošta pre seniorov 



Pracovné skupiny

S aktivitami INEX-u Slovakia pomáhajú 2 
pracovné skupiny fungujúce na 
dobrovoľníckom princípe: 

Školiteľský tím 

Členovia školiteľského tímu sa v roku 2017 
venovali príprave a realizácii akreditovaných 
školení pre vedúcich medzinárodných 
dobrovoľníckych táborov na Slovensku a 
teambuildingovej víkendovke MikiViki, zároveň 
školili a ďalej sa vzdelávali v školiacich 
technikách v zahraničí. 

PROMO tím 

Kreatívna skupina v roku 2017 tvorila a 
napĺňala marketingový plán INEX-u, venovali 
sa propagácii dobrovoľníckych aktivít vo 
všetkých dostupných formách, či už v osobnej 
alebo on-line forme. 
Našu činnosť počas roka zviditeľnili 
prostredníctvom propagácie na školách a 
rôznych kultúrnych podujatiach na celom 
Slovensku. 
Pripravovali nové propagačné 
materiály, odznaky, letáky, videá a prispievali 
na náš web, Instagram a Facebook-ovú 
stránku originálnym obsahom s cieľom osloviť 
čo najviac mladých ľudí, aby sa zapojili do 
dobrovoľníckych projektov.



Publikačná činnosť
Summer Program 2017 

Brožúrka so zoznamom a popisom našich workcampov určená pre našich zahraničných 
partnerov 

Gratitude, being thankful 
Brinkman, I. (2017) 

Brožúrka vytvorená EVS dobrovoľníčkou o vďačnosti a zvládaní stresu.

EVS in Bratislava 
Kadri, N. (2017)  

Brožúrka dokumentujúca aktivity EVS dobrovoľníčky z Rumunska. 

The story of EVS 2017 
Brinkman, I. (2017)  

Komiksová knižka dokumentujúca aktivity, ktorých sa počas EDS projektu zúčastnila 
dobrovoľníčka z Holandska. 

Cooperation and Migration - messenger 2017 
Champomier, Q. (2017)  

Výstup dobrovoľníka z Francúzska s popisom workshopu o migrácii a kooperácii.



Naše aktivity v zahraničí

Vysielanie dobrovoľníkov na zahraničné workcampy v roku 2017 
V roku 2017 bolo na workcampy po celom svete prijatých 116 účastníkov, pričom najviac ich lákal Island, 
Nemecko a Taliansko. 
Ostatné krajiny, kde dobrovoľníci pomáhali v rámci Európy, boli: Belgicko, Česká republika, Estónsko, 
Fínsko, Chorvátsko, Nórsko, Portugalsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, 
Taliansko, Ukrajina, Veľká Británia a iné. 
V rámci Ázie sa naši dobrovoľníci podieľali na dobrovoľníckych prácach v týchto krajinách: Indonézia, 
Japonsko, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam.  
Pár dobrovoľníkov sme vyslali aj do Mexika. 
Všetci títo dobrovoľníci venovali 2-3 týždne svojho voľného času dobrovoľníckej práci, pričom pomohli nielen 
miestnej komunite, ale aj sami sebe, nakoľko pri práci v multikultúrnom kolektíve, v novej krajine nadobudli 
nové znalosti a skúsenosti - kompetencie. 

Vysielanie dobrovoľníkov na dlhodobé dobrovoľnícke projekty v roku 2017 
Na dlhodobé dobrovoľnícke projekty sme vyslali v rámci programu EDS 12 mladých ľudí na Maltu, Island, do 
Nemecka, Poľska, Rakúska, Francúzska, Belgicka a Lotyšska. 
EDS koordinátor venoval približne 12 hodín príprave mladých ľudí na konkrétny projekt EVS v rámci 
prípravného školenia dobrovoľníkov. V priebehu roka EDS koordinátor pravidelne komunikuje so 
zahraničnými organizáciami realizujúcimi EDS projekty (hosťujúce organizácie, koordinujúce organizácie), 
kooperuje pri hľadaní dobrovoľníkov na projekty, pravidelne sa informuje a vyhodnocuje priebeh projektu a je 
v kontakte s EDS dobrovoľníkmi. Po ukončení projektu realizuje hodnotiace stretnutie s EDS dobrovoľníkom 
a poskytuje hosťujúcej a koordinujúcej organizácii spätnú väzbu. 

Mid-term a long-term projekty 
Pripravili a vyslali sme 5 dobrovoľníkov do Indonézie, na Island, do Japonska a Mexika. Po návrate do 
domovskej krajiny sme hodnotili priebeh projektu zo strany dobrovoľníka, hosťujúcej organizácie a nás.  

Školenia a mládežnícke výmeny Erasmus+ 
Na školenia a mládežnícke výmeny sme v roku 2017 vyslali 15 účastníkov do Belgicka, Grécka, Nemecka, 
Srbska, a Talianska.  



Pracovné stretnutia INEX-u

Technical Meeting - na základe členstva v medzinárodnej mimovládnej sieti Alliance of 
European Voluntary Service Organizations, reprezentujúcej národné organizácie 
podporujúce medzikultúrne vzdelávanie, pochopenie a mier prostredníctvom dobrovoľníckej 
služby, sme sa aj tentokrát zúčastnili každoročného stretnutia Technical Meeting, ktoré v 
roku 2017 hosťovala ruská organizácia SFERA. 

General Assembly - zúčastnili sme sa taktiež ďalšieho pracovného stretnutia Alliance - 
General Assembly, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2017. Toto stretnutie hosťovala grécka 
organizácia Elix. 

V rámci Alliance of European Voluntary Service 
Organizations sme súčasťou dvoch pracovných skupín, 
ktoré propagujú hlavné princípy a zásady presadzované 

členmi Alliance: 
 

Environmental Sustainability Working Group 
 

Training Needs Working Group 



Financovanie v roku 2017

Príjmy 2017

Výdaje 2017

Predseda INEX Slovakia - Peter Béreš 
Koordinačný výbor - členovia 
- Mária Ďurajková 
- Barbara Krištofíková 
- Monika Mudroňová 
- Filip Sakala 
- Miroslava Zváčová 
Hlavný kontrolór - Jaroslava Vanjo 
Správu vypracoval – Monika Mudroňová



Ďakujeme! 
Všetkým našim dobrovoľníkom, podporovateľom, 

lokálnym partnerom, partnerom v zahraničí a 
členom pracovných skupín. Bez vás by sme to 

nedokázali! 

Projekt "Prečo áno" bol podporený z dotácie 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

„Programy pre mládež 2014 – 2020“. 
EVS dobrovoľníkov podporuje program 

ERASMUS+.

V roku 2017 našu činnosť podporili:

Ing. Róbert Spišák



INEX SLOVAKIA 
PROKOPOVA 15 
BRATISLAVA 
85101 

WWW.INEX.SK 
INEX@INEX.SK 
+421 905 501 078


