Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Česká republika

Co je program DofE
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (anglickým názvem The Duke of Edinburgh’s
International Award, zkráceně program DofE) je prestižní program neformálního vzdělávání
pro mladé lidi ve věku 14–25 let, poskytovaný školami a dalšími organizacemi pracujícími
s mládeží.
Program založil v roce 1956 manžel britské královny Alžběty princ Philip, vévoda
z Edinburghu, společně s německým pedagogem a významným propagátorem zážitkové
pedagogiky Kurtem Hahnem a vedoucím první úspěšné expedice na vrchol Mount Everestu
lordem Huntem. Proto se v programu DofE spojuje důstojnost britské královské rodiny
s klady zážitkové pedagogiky a neopakovatelností velkých dobrodružství.
Po celém světě se do programu DofE zapojilo přes 8 milionů mladých lidí ze 140 zemí.
Největší tradici a uznání má tento program na britských ostrovech, odkud pochází. V České
republice program funguje od roku 1994. Od roku 2013 program DofE v České republice
zvyšuje svůj dosah – počet zapojených organizací stoupá a programu DofE se tak jen
za poslední rok zúčastnilo téměř tři tisíce mladých lidí z různých sociálních skupin.
Smyslem programu je přivést mladé lidi k rozmanitým volnočasovým aktivitám a pomáhá
jim získat cenné dovednosti a kontakty. Účastníci programu DofE usilují o zlepšení svých
dovedností, pravidelně se věnují sportovní aktivitě, pomáhají ve svém nejbližším okolí
a společně absolvují dobrodružnou expedici. Díky tomu získají spoustu zážitků, navážou nová
přátelství a odhalí svůj potenciál a příležitosti. Za svou píli jsou navíc oceněni prestižním
certifikátem s mezinárodní platností, který jim může pomoci k přijetí na vysoké školy či
k získání zajímavé práce.
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Jak program DofE funguje
Program DofE se k mladým lidem dostává prostřednictvím místních center programu DofE,
kterými se mohou stát všechny organizace pracující s mládeží (např. škola, středisko volného
času či dům dětí a mládeže, domov mládeže, sportovní nebo turistický oddíl, nezisková
organizace).
Mladí lidé najdou na těchto místech proškolené vedoucí programu, kteří jim podají
potřebné informace a poradí, jak se do programu DofE zapojit. Tito vedoucí jim také pomohou
s výběrem aktivit, jimž se v rámci programu budou věnovat. Pak už je na každém účastníkovi,
aby se zvoleným aktivitám pravidelně věnoval po dobu odpovídající úrovni, kterou si vybral
(od bronzové s požadavkem minimálně 6 měsíců po zlatou s požadavkem minimálně
18 měsíců) a snažil se dosáhnout vytyčených cílů.
Vedoucí má vždy na starosti malou skupinu účastníků, se kterými se pravidelně schází, aby
je motivoval a pomáhal jim na jejich cestě programem. Oblíbenou součástí programu DofE je
také dobrodružná expedice, kterou účastníci programu společně plánují a realizují s pomocí
školitele a hodnotitele expedice. Každá organizace tedy disponuje minimálně jedním
vedoucím programu (absolvent základního školení programu DofE) a minimálně dvěma
školiteli a hodnotiteli expedic (absolventi expedičního školení programu DofE).

Co program DofE organizaci přinese
Přínosy pro organizaci
A) Zvýšení kompetencí pracovníků
• Bezplatná školení týkající se programu i různých pedagogických dovedností
• Metodická podpora a sdílení dlouholetých zkušeností z programu DofE
B) Účinný nástroj pro práci s mladými lidmi od 14 let
• Ucelený program neformálního vzdělávání s více než padesátiletou tradicí
a celosvětovou působností
• Možnost přispět ke zvýšení úspěšnosti mladých lidí při přijímacím řízení
na vysoké školy (zejména zahraniční) a na trhu práce
C) Spojení s prestižní mezinárodní značkou
• Poskytování osvědčeného vzdělávacího programu pod záštitou britské
královské rodiny
• Podpora dobrého jména organizace zapojením do programu, kterého se účastní
prestižní školy v ČR i zahraničí
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D) Propagace organizace
• Zviditelnění organizace na komunikačních kanálech a akcích programu DofE
• Možnost dostat se do celostátních médií s aktivitami spojenými
s programem DofE
E) Síť nových kontaktů v ČR i zahraničí
• Příležitost navázat spolupráci s dalšími organizacemi, firmami a významnými
osobnostmi podporujícími program DofE
• Nabídka mezinárodních akcí
F) Finanční podpora
• Rozjezdová dotace 2000 Kč

Přínosy pro pracovníky organizace
A) Zvýšení kvalifikace
• Bezplatná školení a nabytí nových znalostí a dovedností zábavnou formou
• Metodická podpora a sdílení dlouholetých zkušeností z programu DofE
B) Navázání nových kontaktů v ČR i zahraničí
• Setkávání a možnost spolupráce s dalšími organizacemi zapojenými do programu
DofE po celé republice i světě
C) Dobrý pocit z dobrovolnictví a účinné práce s mladými lidmi od 14 let
• Možnost nabídnout mladým lidem vzdělávací cíle, které vycházejí z jejich
vlastních zájmů a které je motivují k samostatné aktivitě
D) Nabídka mezinárodních aktivit a partnerství
• Příležitost pro mezinárodní školení, expedice, workshopy ad.
E) Finanční podpora
• Možnost získat příspěvek na dobrodružné expedice až do výše 4000 Kč
• Slevová karta EYCA (do 30 let věku)

Přínosy pro mladé lidi
A) Příležitost splnit si sny, čelit výzvě
• Podpora vedoucího programu, individuální přístup
• Výběr aktivit a cílů dle osobních zájmů
B) Získání pocitu vlastní hodnoty
• Ocenění za jejich aktivity v podobě prestižního certifikátu uznávaného
na zahraničních vysokých školách a slavnostní ceremonie s účastí významných
osobností
C) Motivace k aktivnímu přístupu k životu
• Inspirace příběhy podporovatelů a patronů programu DofE Award
D) Nové zážitky a přátelství
• Možnost seznámení s aktivními vrstevníky a úspěšnými absolventy programu
z celé republiky i zahraničí
• Mezinárodní příležitosti v podobě expedic a školení
• Další příležitosti pro absolventy zlaté úrovně programu
• Soutěže o zážitky s patrony
E) Finanční podpora
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•
•
•

Možnost získat příspěvek na volnočasové aktivity až do výše 3000 Kč
Možnost získat příspěvek na dobrodružné expedice až do výše 4000 Kč
Slevová karta EYCA

Jak organizaci zapojit do programu DofE
Aby organizace mohla program DofE nabízet mladým lidem, je třeba podepsat Smlouvu
o spolupráci s národní kanceláří programu, k jejímuž získání vedou následující kroky:
1. Vybrat ve své instituci osoby vhodné pro tyto role:
• Vedoucí skupiny (min. 1) – odpovědný za zapojování mladých lidí do
programu, pomáhá jim s výběrem jejich aktivit a stanovováním cílů,
podporuje je při plnění programu
• Školitel a hodnotitel expedice (min. 2, lze zároveň zastávat roli vedoucího
skupiny) – připravují účastníky programu na dobrodružnou expedici trvající
2-4 dny a jsou přítomni v jejím průběhu; měli by mít znalost práce s mapou
a orientace v terénu, ideálně i zkušenosti se soběstačným cestováním
a outdoorovými aktivitami, aby je mohli mladým lidem předávat.
2. Absolvovat školení
Abychom zajistili dodržování mezinárodních standardů programu DofE, poskytuje
národní kancelář organizacím, které se chtějí zapojit do programu DofE, bezplatná
školení, jejichž absolventi získají mezinárodně uznávané certifikáty.
Osoby vybrané pro výše popsané role si z aktuální nabídky na webu
http://www.dofe.cz/cz/skoleni/ vyberou termíny odpovídajících školení a přihlásí se
na ně prostřednictvím elektronického formuláře.
3. Podepsat Smlouvu o spolupráci
Tuto dohodu podepisuje ředitel organizace, nemá právní vymahatelnost a slouží
k vymezení závazků obou stran – zapojující se organizace a národní kanceláře
programu DofE v ČR.
Tímto podpisem škola získá certifikát opravňující ji k poskytování programu na dobu
neurčitou a plaketu vhodnou k označení vstupních dveří školy.
Následně může program nabídnout všem mladým lidem ve věku od 14 do 25 let.
S případnými dotazy se obracejte na tyto kontakty:
• Veronika Ormaniecová (Olomoucký a Moravskoslezský kraj)
T +420 725 978 587 veronika.ormaniecova@dofe.cz
• Kateřina Patáková (Jihomoravský a Zlínský kraj, Vysočina)
T +420 720 052 631 katerina.patakova@dofe.cz
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