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Úvod
Mladiinfo vzniklo jako neformální skupina
několika studentek z Prahy a Brna, které pojil
zájem o cestování, dobrovolnictví a vzdělávání.
S touhou sdílet své zkušenosti s ostatními a s
pomocí přátel z Mladiinfo Slovensko se v září
roku 2011 rozjel web Mladiinfo.cz. Trvalo
ještě více než půl roku, než se Mladiinfo stalo
oficiální organizací - občanským sdružením.
Registrace u Ministerstva vnitra byla úspěšně
vyřízena k 30.5.2012 a občanskému sdružení
Mladiinfo bylo přiděleno identifikační číslo
22611118. V současnosti je již Mladiinfo dobře
fungující stabilní organizací usilující o zvýšení
participace a aktivity mladých lidí, zejména
studentů. Věříme, že zkušenosti spojené s dobrovolnickou prací, neformálním vzděláváním
či pobytem v zahraničí mohou každého účastníka výrazně obohatit a přispět k osobnímu
rozvoji a tedy i rozvoji celé společnosti.
Našim hlavním cílem je přinášet komplexní,
nezávislé a objektivní informace o nabídkách
a možnostech v oblastech studia, stáží,
vzdělávání, cestování a dobrovolnictví, k
čemuž slouží především internetové stránky
www.mladiinfo.cz.
Mezi další aktivity sdružení patří pořádání
přednášek a akcí, poradenství pro veřejnost a
program Evropské dobrovolné služby.Okruh
aktivit, jimž se věnujeme se neustále rozrůstá
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stejně jako počty našich dobrovolníků a spolupracovníků.
Mladiinfo se stalo partnerskou organizací pro
dvě výměny mládeže podpořené z programu
Mládež v akci. V dubnu letošního roku začalo Mladiinfo také publikovat online průvodce
shrnující základní poznatky z klíčových
okruhů naší činnosti.
Mezi cíle sdružení pro další rok patří především
rozvoj členské a dobrovolnické základny,
zlepšení vztahů s veřejností a zvýšení publicity
a návštěvnosti internetových stránek. Chceme
se dále profilovat jako nezávislá, otevřená a
rozvíjející se komunita mladých lidí a budovat
prostor pro sdílení zážitků a vzájemnou inspiraci.
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Akce
Akce pro veřejnost jsou zaměřeny na témata,
jimiž se sdružení zabývá. Snažíme se během
nich vytvořit prostor pro diskusi a sdílení
zkušeností a zážitků..
V únoru 2012 pořádalo Mladiinfo soutěž v
kategoriích fotografie a článek na téma dobrovonlictví, vzdělávání, studium, cestování
a stáže. Soutěž byla finančně podpořena
nadací Open society fund. Do soutěže se
přihlásilo 12 účastníků, nejlepší z nich byli
odměněni poukazy na knihy.
V neposlednířádě se také návštěvnost našich
stránek po dobu propagace soutěže výrazně
zvýšila a proto považujeme akci za úspěšnou.
V letošním roce připravujeme druhý ročník
soutěže s cílem dosáhnout dvojnásobného
počtu přihlášených v obou kategoriích.
Další akce pro veřejnost se konaly v Praze a
v Brně.
Akce v Brně
Již v listopadu 2011 se Mladiinfo zapojilo do pořádání oslav Dne dobrovolníků na
Náměstí svobody v Brně. Dobrovolníci Mladiinfo byli součástí ústředního týmu, jež
akci připravoval a při samotných oslavách
reprezentovali sdružení.
Ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem
DC67 v brněnském Středisku volného času
Lužánky byly doposud uspořádány čtyři
přednášky. Tématy bylo Dobrovolnictví
v Ugandě, Workcampy, Dobrovolnictví v
Nepálu a Dobrovolnictví v Indii. Každé z akcí
se účastnilo přibližně dvacet návštěvníků.
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Pražská lokální pobočka Mladiinfo ČR také
nezahálela a naši sympatizanti se mohli zúčastnit hned několika akcí, které pro ně připravila.

Fotografie: Činková

Akce v Praze
Jednou z takových akcí bylo připojení se k
oslavám mezinárodního dne pro Fair trade a
k iniciativě české organizace NaZemi, která
každoročně na toto výročí pořádá Férovou
snídani, která má za úkol propagovat principy
spravedlivého obchodu.
V rámci této akce členové Mladiinfo ČR uspořádalipiknik na pražském Žofínském ostrově. V průběhu snídaně sice trochu pršelo,
ale to naštěstí nikoho neodradilo a chvílemi se
snídalo pod deštníky.
I přes nepřízeň počasí se nakonec sešlo 22 lidí
v průběhu celé akce. Návštěvníci si s sebou
přinesli různé fairtrade produkty (čokoládu,
džus, sušenky...) a produkty z lokálních zdrojů a mnozí si dali i práci a pro tuto příležitost
z fairtrade surovin napekli různé sladké dobroty.
Celé setkání hodnotíme velmi pozitivně a
těšíme se na další ročníky férové snídaně.
Díky patří i studentům a profesorům Gymnázia Prof. Jana Patočky za pomoc s ralizací celé
snídaně. Více informací o celé iniciativě lze
získat zde: http://www.ferovasnidane.cz/.

Další možností, kterou jsme vám s Mladinfo
ČR zprostředkovali, byla účast na mezinárodní výměně v Litvě na téma kontaktní improvizace.

Jako vysílací organizace jsme měli možnost
vyslat čtyři účastníky na tento týdení seminář,
který se konal nedaleko hlavního města VilniDále jste se mohli setkat s členy našeho usu. Účastníci se vrátili nejen s nově nabytými
sdružení na oslavách studentského Majálesu. znalostmi, ale také se spoustou mezinárodních
V rámci Majáles International Islad se účast- kontaktů a přátelství
níci Majálesu mohli seznámit s činností naší
organizace a zároveň se seznámit s kulturou
Mexika spolu s naší doprovolnicí Aidou která
odtamtud pochází.
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Poradenství

5Další změny na stránkách zahrnují například

přidání kalendáře událostí nebo anglického
menu “about us”. Díky získání akreditace
Mladiinfo na svém webu nabízí bezplatné po- “Vysílající organizace EVS” bylo také přidáno
radenství v oblastech výměn mládeže, grantů, menu “Evropská dobrovolná služba”, kde je k
stipendií, dobrovolnictví, programu Erasmus naleznutí rovněž Průvodce EVS.
a dalších možností studia v zahraničí, stáží,
zaměstnanosti a cestování. Poradenství se Stav ke dni 4. září 2013:
věnuje šest členů a dobrovolníků Mladiin- celková návštěvnost: 41 831 uživatelů
fo, kteří odpovídají prostřednictvím e-mailů týdenní návštěvnost: 400 - 800 návštěv/ týden
a zpráv na Facebooku. Službu poradenství počet fanoušků na FB: 1080 “likes”
začalo Mladiinfo oficiálně nabízet od počátku počet lidí kterých o nás mluví: 36 “talking
prosince 2012. Od té doby jsme zodpověděli about this”
přibližně padesát dotazů z různých oblastí.

Web

Členové

Mladiinfo ČR webové stránky prošly celou
řadou úprav, například byl změnen design. Při
zachování našeho loga a barev (modrá, černá,
bílá) byl design zmoderněn. Je nyní úhlednější, čištší a působí svěžím dojmem. Nově bylo
upraveno menu “O nás”, kde kromě updatovaných informacích přibyl i konktaktní formulář, jenž byl již několikrát využit.

Mladiinfo tým byl založen Markétou Nešporovou, Leonou Kunayovou, Zuzanou Dostálovou a Katkou Gábíkovou. V průběhu roku
2012 se do našich stálých řad dále připojila
Tereza Hronová, která nám nyní spravuje web.
V červenci 2012 proběhla členská schůze, kde
byla Markéta Nešporová zvolena předskedkyní sdružení.

Všechny informace nyní soustřeďujeme na
Disk našeho e-mailu kde jsou rovněž vytvořeny seznamy všech konktaktů, hesel a
různých dalších jiných informací. Také byly
vytvořeny návody na publikaci článků na
stránky a FB, tak, aby byla zachována kvalita
publikování při působení více dobrovolníků.

Krom stálého týmu se Mladiinfo ČR také rozrostlo o celou řadu aktivních dobrovolníků,
kteří vykonávájí konkrétní úkoly a mají své
specifické role. Někteří píší články na web,
pomáhájí s propagací a velká část z nich je
zapojená do nového projektu, běžícího od
března 2013, tvorby e-průvodců o oblastech
Mladiinfo činnosti. Mladiinfo newsletter je
také zcela spravován dobrovolnicí Kristýnou.
Dobrovolníci jsou koordinování zejména
prostřednictvím facebooku a nad sebou mají
dohled a mentoring stálých členů, dle místa
jejich působení. Existuje brněnská a pražská
skupina.
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Síť Mladiinfo

občanského sdružení Mladiinfo ČR
následující:

Příjmy 		
Inzerce 				2000
Výnosy kapitálu			
500
____________________________________
Mladiinfo vzniklo v roce 2003 v Makedonii a
Celkem				2500
v roce 2008 spustilo internetový portál Mladiinfo.com. V roce 2011 se organizace začala
Výdaje
šířit do dalších evropských zemí. Na počátku
Kancelářské potřeby		
335
roku 2011 vznikla odnož na Slovensku, v září
Bankovní služby			
27
se pak organizace rozšířila do České repubPropagace 				1000
liky, Slovinska a Černé Hory. V dalších deseti
____________________________________
evropských zemích má Mladiinfo své národní
Celkem				1362
reprezentanty
Mladiinfo ČR je součástí sítě organizací Mladiinfo.

Hospodaření
Mladiinfo ČR je neziskovou organizací, jež
veškerý svůj zisk využívá na hlavní činnost
sdružení. Díky práci dobrovolníků a podpoře
partnerů pracuje sdružení s minimálním rozpočtem.
V období od 1.5.2012 do 30.4.2013 hospodařilo sdružení s přebytkem 1138 Kč.

K 1.5.2013 jsou výsledky hospodaření
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www.mladiindo.cz
info@mladiinfo.cz

