Občanské sdružení CONEV o.s.

Úvodní slovo:
V průběhu roku 2012 došlo doposud k nejzásadnější změně ve směřování sdružení. Po letech
práce jej vzhledem k měnící se rodinné situaci opustila většina původních členů a přenechala
své působení nové generaci lidí s vlastními představami o naplňování vize a mise sdružení.
Tato generační obměna navázala na sérii schůzek mezi původními a novými členy a proběhla
v průběhu února 2012.
Těšíme se na vaši přízeň a ohlasy na nově plánované aktivity sdružení.

Štěpán Zelinger
Předseda o.s. CONEV
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Obecné informace o sdružení
CONEV je sdružení dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
Vzniklo jako platforma umožňující bývalým dobrovolníkům Evropské dobrovolné služby
(dále jen EDS dobrovolníkům) setkávat se, realizovat společné projekty a podporovat
myšlenku dobrovolnictví v České republice.
Orgány sdružení jsou Členská schůze, Rada sdružení a Předseda, který je zároveň
statutárním orgánem. Jejich práva a povinnosti jsou podrobněji rozepsány ve stanovách
organizace, dostupných na vyžádání nebo v sídle sdružení.
Poslání:
Našim posláním je poskytovat podporu širokému spektru zájemců o program EDS,
především v podobě sdělování osobních zážitků a zkušeností nabytých při jeho absolvování a
rozvoj dobrovolnictví v České Republice obecně.
Cíle:
Cíle občanského sdružení CONEV jsou:
Podpora bývalých i budoucích EDS dobrovolníků a jejich iniciativ
Podpora současných zahraničních EDS dobrovolníků v ČR
Rozvoj dobrovolnictví a EDS v ČR
Podpora seberozvoje bývalých EDS i členů asociace
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Popis činnosti v roce 2011:
Od jara 2012 se noví členové sdružení soustředili na přípravu nových aktivit, zejména na
přípravu dvou dobrovolnických programů: Workcampy a Tamjdem. Souběžně probíhaly
práce na nových webových stránkách. V září byla uzavřena dohoda o spolupráci
s pojišťovnou Hestia, umožňující pojišťovat dobrovolníky při výkonu jejich práce.
K 31.12.2012 byla podána také žádost o provozní dotaci u evropské agentury EACEA.
Navázána byla spolupráce s pražskou pobočkou soukromé New York University s cílem
nabídnout organizaci dobrovolnických akcí pro výměnné studenty školy.

1.1 Příprava dobrovolnického programu Workcampy
Prvním krokem byla příprava a podání žádosti o akreditaci programu. Akreditaci se podařilo
získat v říjnu 2012, návazně byla podána i žádost o dotaci u MVČR. Navázána byla
spolupráce se zastřešující organizací Service Civil International (SCI), která přijímání a
vysílání dobrovolníků umožňuje.

1.2 Příprava dobrovolnického programu Tamjdem
Nejprve bylo opět třeba připravit a podat žádost o akreditaci programu. Akreditaci se podařilo
získat v říjnu 2012, návazně byla podána i žádost o dotaci u MVČR.

1.3 Formování pracovního týmu
V průběhu příprav se formoval nový tým a rozdělovaly odpovědnosti. Sdružení začalo
spolupracovat s novými dobrovolníky: Lucií Vodičkovou (zkušená organizátorka
dobrovolnických akcí), Stanislavem Vítkem (programátor), Tomášem Flieglem (bývalým
účastníkem workcampu), Kamilou Blažkovou a dalšími.
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Lidé v CONVi
Rada sdružení (zvolena 26. února 2012):
Zelinger Štěpán (předseda), Doudová Jana (hospodář), Votavová Markéta, Netíková Jana,
Šoupalová Jana.

Kontakt:
CONEV o.s.
Jednořadá 1052/51
Praha 6, Bubeneč
conev@conev.cz
www.conev.cz

Poděkování:
CONEV děkuje všem, kteří ji nějakým způsobem podporují, ať již se jedná o finanční pomoc,
dobrovolnou práci, či dobrou radu. Těšíme se, že vás aktivity připravované na rok 2013
nadchnou tak, jako nás.
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