
 

 
 

Účast na workcampu nebo jeho vedení? 

Láká Vás dobrovolnictví v České republice? Workcampu se můžete účastnit, nebo workcamp dokonce 

i vést a splnit si tak svou praxi! (V případě využití této zkušenosti jako praxe je nutné se se svou 

fakultou domluvit.)  

„Workcamp je několik dní až 3 týdny trvající dobrovolnický projekt, kde spolu pracuje, tráví volný čas, 

poznává okolí a místní obyvatele skupinka dobrovolníků. Workcampy vycházejí z potřeb v dané 

lokalitě a vznikají vždy ve spolupráci INEXu s místními partnery. Workcampy rovněž nabízí příležitost 

ke vzdělávání se v daném tématu projektu, poznávání regionu i seznámení s konkrétní neziskovkou 

nebo obcí a její činností. Podporujeme převážně projekty zaměřené na komunitní rozvoj, obnovu 

památek, sociální projekty a ekologické projekty.“ 

Splněním této praxe tak nejen přispějete k zařazení této zkušenosti na seznam praxí či stáží na Vaší 

škole, ale věnováním svého času v době koronavirové také významně přispějete neziskovkám a 

spolkům, které to teď potřebují více než kdy předtím. 

 

Účastníkem:  
- certifikát o splnění cca 50-100h dobrovolnické práce/praxe/stáže (záleží na délce projektu) 

1. Stačí si vybrat jeden z dobrovolnických projektů zaměřených na a ekologii, renovaci, sociální 

práci či komunitní rozvoj organizovaných s místními neziskovkami, spolky a obcemi 

Výběr z projektů 

 

2. Zašlete přihlášku a registrační poplatek 

3. Oddejte se dobrovolnictví a poznejte sami sebe a své okolí během workcampu 

 

 

  

https://www.inexsda.cz/aktivity/workcampy-v-ceske-republice/prehled-ceskych-workcampu/
file:///C:/Users/inex/Downloads/Výběr%20z%20projektů


 

 
 

Lídrem už na vysoké: 
- certifikát o splnění cca 100-150h dobrovolnické práce/praxe/stáže (záleží na délce projektu) 

„Věříme, že spolupráce vysokých škol a dobrovolnictví probudí generaci aktivních lídrů, kteří se stanou 

inspirací pro celou společnost.“ 

Co Vás čeká? 

 víkendové školení lídrů (již 12.-14. června nebo 3.-5. července 2020, Nymburk 

(sledujeme vývoj ohledně koronaviru včetně aktuálních vládních nařízení, abychom zajistili 

naprostou bezpečnost školení) 

- během školení účastníkům ukážeme vše, co potřebují vědět o vedení mezinárodního 

projektu, vysvětlíme, co je čeká krok za krokem, a odpovíme na všechny dotazy 

 vedení workcampu o délce několika dní až tří týdnů dle výběru (rozmanitá škála termínů a 

témat) 

Výběr z projektů 

 

 účast na víkendovém setkání lídrů (11.-13. září 2020) – účast na setkání není podmínkou 

- setkání lídrů letošní sezóny, které slouží ke sdílení zážitků, zkušeností a dobré praxe mezi 

lídry, stejně tak jako reflexe nově nabyté lídrovské zkušenosti 

Účastníci/e projektu hradí příspěvek na víkendové školení (800kč). Zbylé cestovní náklady, strava a 

ubytování během workcampu a zbylých aktivit jsou hrazeny ze zdrojů INEXu. 

V případě zájmu si přečtěte více o vedení workcampů v ČR na webových stránkách INEXu. 

Zašlete přihlášku do 20. 6. 2020 nebo s dalšími dotazy kontaktujte koordinátorku Veroniku na 

veronika.markova@inexsda.cz. 

https://www.inexsda.cz/aktivity/workcampy-v-ceske-republice/prehled-ceskych-workcampu/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc382BMnNZMJyqS2EyNaGKsnLWKfMOL54hr14RnB42k5581OA/viewform?usp=sf_link
mailto:veronika.markova@inexsda.cz

