
MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY Z EDINBURGHU



CO JE DOFE?
Vzdělávací program pro všechny ve věku 14 až 
24 let

Výzva pro mladé lidi, kteří se chtějí rozvíjet 
a pracovat na sobě

Účastník se pravidelně a dlouhodobě věnuje  
3 oblastem a na závěr absolvuje s týmem expe-
dici v přírodě

Programem účastníka provádí proškolený ve-
doucí (učitel, trenér, vychovatel atd.)

Absolvent získá prestižní certifikát, který uzná-
vají zahraniční univerzity i zaměstnavatelé

Program funguje na základních i středních 
školách, univerzitách, ve sportovních klubech  
a v dalších organizacích pracujících s mládeží

710
absolventů získalo 

ocenění v roce 2018

VÍCE NEŽ 4 500  
MLADÝCH LIDÍ  

SE NYNÍ ÚČASTNÍ 
PROGRAMU DOFE

750
dobrovolných 

vedoucích pomáhá 
mladým lidem 

dosáhnout jejich cílů

212
institucí poskytuje 
program ve všech 

krajích ČR



CESTA MLADÉHO ČLOVĚKA PROGRAMEM DOFE

ÚROVNĚ PROGRAMU
Účastníci si v programu vyberou jednu ze 3 úrovní, 
které se liší délkou trvání. 

OBLASTI PROGRAMU
Účastníci si zvolí aktivity ve 3 oblastech, kterým se pravi-
delně věnují 1 hodinu týdně po dobu odpovídající vybrané 
úrovni. Čtvrtou oblastí je týmová expedice v přírodě za účasti 
zkušeného vedoucího.

DOBROVOLNICTVÍ 
Rozšíření zájmu o pomoc druhým,  
posílení odpovědnosti a charakteru

DOVEDNOST 
Zdokonalení v různých činnostech,  
rozvoj dovedností i talentu

EXPEDICE 
Překonání sebe sama, řešení prob-
lémů, komunikace a práce v týmu

POHYB 
Zlepšení fyzické kondice a motivace  
ke zdravému životnímu stylu

BRONZ
min. 6 měsíců 

14+ let

STŘÍBRO
min. 12 měsíců 

 15+ let 

ZLATO
min. 18 měsíců  

16+ let

Hýbej se, pracuj na 
sobě, pomáhej

Získej  
mezinárodně  

uznávaný certifikát

Vyraž  
na expedici

Zvol si 
 cíleZapoj  

se



MLADÝM LIDEM

CO PŘINÁŠÍ DOFE

POSKYTOVATELŮM

Zapojení se  
do dobrovolnictví  

a komunitního 
života

Zvýšení zájmu  
o životní  
prostředí

Zlepšení  
fyzické kondice  

a zdraví

Zlepšení  
komunikačních  

dovedností  
a práce v týmu

Zlepšení emoční  
pohody a zvýšení  

EQ

Zlepšení  
zaměstnatelnosti  

a finančního 
ohodnocení

Odolnost, vytrvalost  
a adaptabilitu

Samostatnost,  
kreativitu  

a schopnost řešení 
problémů

Mezinárodní 
program pod 

záštitou britské 
královské rodiny

Soustavnou 
podporu  

Národního  
centra DofE

Nástroj pro 
práci s žáky  

a studenty for-
mou zážitkové 

pedagogiky

Prestižní  
certifikát  

s mezinárodní 
platností

Zvýšení sociální 
soudržnosti  
a prevence 

šikany

Možnost  
účasti na 

mezinárodních 
projektech

Finanční  
podporu  

 Fondu DofE

Možnost  
zapojení  

všech žáků  
a studentů

Nástroj pro 
rozvoj klíčových 

kompetencí 
účastníků



   

V rámci DofE byl především 
posílen vztah našich učitelů se 
studenty. Je skvělé vidět, jak 
studenti dobrovolně pomáhají 
v mateřské školce nebo tráví svůj 
volný čas s obyvateli nedalekého 
domova pro seniory.

Martin Metelka, ředitel,  
Masarykovo gymnázium Vsetín

Největší radost mám z toho, že 
jsem mohla sledovat, jak něk-
teří žáci díky programu rozkvetli, 
protože dostali možnost na sobě 
pracovat. Získali sebedůvěru, or-
ganizační dovednosti a dokázali 
si, že něco zvládnou.

Martina Juhasová, pedagožka,  
Základní škola Paskov 

Hodně mi dala expedice, protože 
jsme v týmu museli sami vyřešit 
vzniklé problémy. V DofE jsem 
zjistil, že když si stanovím nějaký 
cíl, tak si za ním musím jít, i když 
to není vždy jednoduché.

Karel Helešic, držitel Stříbrné 
ceny vévody z Edinburghu,  
Hodonín

Program DofE byl založen ve Velké Británii v roce 1956 prin-
cem Philipem, vévodou z Edinburghu. Nyní funguje ve více 
než 130 zemích světa a přináší jedinečný a léty ověřený kon-
cept práce s mládeží. Program podporuje britská královská 
rodina, jejíž členové pravidelně navštěvují i slavnostní 
předávání v České republice.

Absolventi programu DofE na slavnostní ceremonii přebírají 
svůj certifikát a odznak z rukou známých osobností, například 
rybáře Jakuba Vágnera, moderátorky Lejly Abbasové či módní 
návrhářky Tatiany Kovaříkové.

MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY 
Z EDINBURGHU (DOFE)

MÉ ZKUŠENOSTI S DOFE



KONTAKTY
info@dofe.cz         www.dofe.cz                                       @dofeczech

S těmito institucemi máme uzavřena memoranda o spolupráci:

POMÁHEJME SPOLEČNĚ MLADÝM LIDEM 
OBJEVIT JEJICH POTENCIÁL
Program může poskytovat základní i střední škola, dětský domov, sportovní klub,  
univerzita, organizace pracující s mládeží, a dokonce i obec.

 

PŘIDEJTE SE K NÁM!

1. 2. 3. 4.
Seznamte se  

s programem na  
www.dofe.cz  

a vyplňte přihlášku.

Vyberte vhodné osoby 
a přihlaste je na DofE 
školení akreditované 

MŠMT.

Společně představíme 
program ve vaší instituci 
a pomůžeme s náborem 

účastníků.

Program DofE  
může začít!


