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TISKOVÁ ZPRÁVA INEX-SDA 

 

Dobrovolníci z celého světa budou v Kadani učit děti angličtinu 
 

KADAŇ (29. července 2016) – Dne 7. srpna přijedou do Kadaně dobrovolníci  z různých částí světa, 

aby se mohli podílet na organizaci dvou po sobě jdoucích táborů pro děti. Kromě výuky angličtiny, 

kterou budou dětem organizovat, budou mít také za úkol reprezentovat své země a snažit se tak 

i oslovit širší veřejnost, která bude mít možnost seznámit se s kulturou zemí, jako je například 

Rusko, Nizozemí, Polsko, Španělsko a Japonsko.  
  

První příměstský tábor, který místní organizace RADKA pro děti od 6 do 12 let chystá, začíná hned 

den po příjezdu cizinců, tedy 8. srpna. Mladí si zde budou moci vyzkoušet, jaké je to mluvit cizí řečí 

s člověkem z jiné země. Dobrovolníci budou s dětmi trávit hodiny, které budou speciálně zaměřené 

tak, aby prolomily jazykovou bariéru a společně tak strávili nezapomenutelný čas hraním her, 

povídáním nebo výtvarnými činnostmi. 
 

„Jsem velmi šťastná, že budu mít možnost být součástí takového nápadu. Mohu děti naučit něco 

o sobě, svých zájmech a o své zemi, a ony zase mohou na oplátku učit mě,“ říká velmi nadšená Ania, 

která dorazí z Polska. 
 

Druhý týden se přemístí dobrovolníci do nedalekého Lubence, kde budou také pomáhat s organizací 

tábora. Ten již nebude tolik zaměřený na výuku angličtiny, ale už jen přítomnost cizinců může děti od 

6 do 15 let motivovat k tomu, aby si vyzkoušely povídání komunikaci  

v cizí řeči. Zahraniční dobrovolníci zde budou fungovat jako klasičtí táboroví vedoucí, takže každý 

z mladých účastníků bude muset během táborových her prokázat i své schopnosti domluvit se 

v anglickém jazyce. 

 

RADKA z.s. je nezisková organizace, jejímž posláním je zavádět chybějící služby pro rodiče  

a děti v místním regionu; zaměřuje se především na oblast volného času, vzdělávání, sociálních 

služeb, dobrovolnictví a zahraniční spolupráce. 

 
 

 
Kontaktní osoba:        
INEX-SDA, z. s.    
Filip Hoferek, vedoucí workcampu                  
Telefon: +420 604 217 528      
E-mail: fhoferek@email.cz     
Web: www.inexsda.cz       

 
 
Nezisková organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 
1991. Letos tedy slaví čtvrtstoletí existence. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (dobrovolnické 
projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na 
obdobné projekty v zahraničí. Do České republiky každoročně přijíždí přibližně tři sta mezinárodních dobrovolníků, kteří 
se věnují ekologickým projektům, pomoci místním komunitám nebo právě obnově kulturně-historických památek. Do 
zahraničí pak během sezony vyjíždí průměrně sedm set českých dobrovolníků. 
 

https://inexsda.cz/cs/clanek/204

