
 

 
 

 

INSPIRIT - Lídrem už na vysoké! 

„Věříme, že spolupráce vysokých škol a mezinárodního dobrovolnictví probudí generaci aktivních 

lídrů, kteří se stanou inspirací pro celou společnost.“ 

Chceš se stát lídrem mezinárodní skupiny a rozvíjet se i mimo akademickou půdu? 

Zapoj se do projektu INSPIRIT a přispěj k zařazení této zkušenosti na seznam praxí či stáží na tvojí 

škole. 

Hledáme studenty VŠ, kteří: 

 v sobě chtějí probudit inspirativní lídry  

 mají zájem o dobrovolnictví v Česku 

 

Účastníci/e si mohou vybrat z dobrovolnických projektů zaměřených na ekologii, renovaci, sociální 

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

Výběr z projektů: https://www.inexsda.cz/aktivity/workcampy-v-ceske-republice/prehled-ceskych-

workcampu/ (aktuální projekty budeme postupně doplňovat). 

Co tě čeká? 

 víkendové školení lídrů (počítáme s termínem: 23.-25. dubna a 14.-16. května 2021, 

Nymburk; sledujeme však vývoj koronavirové situace abychom zajistili naprostou bezpečnost 

školení – o případné změně budeme včas informovat) 

- během školení ti ukážeme vše, co potřebuješ vědět o vedení mezinárodního projektu, 

vysvětlíme, co tě čeká krok za krokem, a odpovíme na všechny tvé dotazy 

 vedení 2týdenního workcampu dle výběru (rozmanitá škála termínů a témat) 

 účast na mezinárodním setkání lídrů (podzim, termín bude upřesněn) 

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

lídry, stejně tak jako reflexe nově nabyté lídrovské zkušenosti 

 certifikát INEX-SDA o účasti v projektu 

 splnění cca 100-250h dobrovolnické práce/praxe/stáže 

(potřeba domluvit se na své škole) 

 

Účastníci/e projektu si hradí cestu na víkendové školení. Zbylé cestovní náklady, strava a ubytování 

během workcampu a zbylých aktivit jsou hrazeny ze zdrojů INEX-SDA. 

Pokud máš zájem, přečti si více o vedení workcampů v ČR na webových stránkách INEX-SDA. 

Pošli přihlášku do 20. 4. 2021 nebo s dalšími dotazy kontaktuj koordinátorku Veroniku Markovou na 

veronika.markova@inexsda.cz. 

 

Více informací o projektu INSPIRIT se dočteš zde: https://www.inexsda.cz/aktivity/dalsi-

projekty/inspirit/ 
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