
Workcampy a neformální vzdělávání musí přežít!
Věříme, že dobrovolnictví bude v post-covidové době důležitější než kdykoli předtím.
Abychom však dobrovolníky a dobrovolnice dokázali i nadále připravovat v dosavadní kvalitě
a míře, musí naše organizace současné těžké období přežít. Pomoz nám.
/
Workcamps and non-formal education must survive!
We believe volunteering is going to be more important than ever in the post-covid times.
INEX must make it through these difficult times so we can train and prepare the volunteers
well enough. Help us!

Podaříl-li se nám vybrat cílová částka, máme od Nadace OSF přislíbeno navýšení o dalších
120 000 Kč
/
If we succeed to rise the targeted amount, the OSF foundation will support us with extra 120
000 CZK

Dobrovolnictví není jenom o poskytnutí pomoci, nýbrž také o vzdělávání sebe sama.
Vycestování do zahraničí nebo i zde v rámci republiky, setkání s lidmi z jiných kultur a
sociálních bublin, účast na prospěšném projektu. To vše umožní mladému člověku získat
neocenitelné a nepřenositelné zkušenosti, které jej mohou obohatit pro celý následující život.
/
Volunteering isn’t only about helping out. It is also about educating ourselves. Traveling
abroad or even within our country, meeting people coming from different cultures and social
bubbles, participation on a meaningful project, all of this will help young people gain
priceless, non-transferable experience that may enrich them for their whole life.

Bohužel vidíme, jaké negativní důsledky si pandemie COVID-19 vyžádala na vzdělávacím
systému i dalších oblastech života. Zároveň ji ale vidíme jako příležitost, aby si společnost
uvědomila, co je opravdu důležité. Věříme, že dobrovolnictví pomůže společnosti nejen
navrátit se do starých kolejí. Právě skrze neformální vzdělávání se dobrovolnictví může stát
nástrojem, který pomůže společnosti i ukázat nový směr, kudy se vydat.
/
We see the negative consequences of the COVID-19 pandemic on the educational system
as well as other parts of our daily lives. But we understand it also as an opportunity for the
society to understand what truly matters. We believe volunteering can help the society to
return back on track and to show us the direction to the bright future.

Abychom však dobrovolníky a dobrovolnice dokázali i nadále připravovat v dosavadní kvalitě
a míře, musí naše organizace současné těžké období přežít. Již druhou sezónu trpíme pod
protipandemickými opatřeními, které nám znemožňují vykonávat velkou část našich aktivit.
Pomoz nám v období vybrat 120 000 Kč, abychom dále byli schopni přivádět lidi k myšlence



mezinárodního dobrovolnictví a mohli se tak podílet na budování světa, kde se bude všem
žít lépe.
/
To prepare the volunteers in a good enough quality, our organization must make it through
the difficult times. Already for 2 seasons the anti-pandemic measures make it impossible to
continue with most of our activities. Help us raise the target amount of 120 000 CZK so we
can reach more and more people with the thought of international volunteering and build a
better world for all of us together.

CO NÁM PŘÍSPĚVĚK UMOŽNÍ:

Příprava workcampů a školení je celoroční aktivita. Ačkoliv „sklizeň“ se odehrává především
přes léto a je to ona viditelná část, za oponou se skrývá mnoho další práce. Výtěžek sbírky
nám umožní uhradit náklady až na 470 hodin práce našich koordinátorek a koordinátorů.
/
What will your contribution make possible:

Workcamp preparation and training are an all year round activity. Although the main action
happens during the summer season, there is plenty of work “behind the scenes”. The raised
money will help us cover up to 470 hours of our coordinators work.

PROČ BUDE DOBROVOLNICTVÍ V POST-COVIDOVÉ DOBĚ DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ
KDYKOLI DŘÍVE:

Dobrovolnictví přináší nepřenositelné zkušenosti a neocenitelné měkké dovednosti, které
dokážou zaměstnavatelé ocenit. Našimi projekty tak můžeme pomoci, aby nezaměstnanost
mladých lidí zůstala co nejnižší i v horších časech.

Workcampy jsou o překonávání bariér mezi národy i sociálními bublinami v jednom státě.
Našimi projekty tak můžeme pomoci překonat sílící polarizaci a radikalizaci ve společnosti.

Sociální izolace a omezené možnosti fyzických aktivit si vyžádaly neblahý vliv na
psychickém a i tělesném zdraví. Věříme, že smysluplná fyzická práce a možnost setkání s
podobně naladěnými lidmi pomohou společnosti aspoň zčásti k nabytí ztracené životní
pohody.

Více o našich prioritních cílech si můžeš přečíst na našem webu
/
Why is volunteering in the post-covid times more important than ever:

Volunteering brings unique experience and develops soft skills, which are valuable for
various employers. Therefore we believe our projects can help to lower youth
unemployment.



Workcamps help to overcome multicultural and social barriers within one country. That is
why our projects can help to overcome the growing radicalization of society.

The social isolation as well as physical activity limitation lead to the deterioration of physical
and mental health. We believe that a meaningful physical activity together with the possibility
to meet with similarly tuned people will at least partially help to retrieve the lost life balance.

Read more about our activities on our website


