MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

CESTA MLADÉHO ČLOVĚKA PROGRAMEM DOFE

Vyplň přihlášku
na dofe.cz

Získej
mezinárodně
uznávaný certifikát

Zvol si
cíle
Hýbej se, pracuj na
sobě, pomáhej

MLADÝCH LIDÍ
SE NYNÍ ÚČASTNÍ
PROGRAMU DOFE

Vyraz
na expedici

CO JE DOFE?
Vzdělávací program s dlouhou tradicí, který je
vhodný pro všechny ve věku 14 až 24 let
Výzva pro mladé lidi, kteří se chtějí rozvíjet
Účastník se pravidelně a dlouhodobě věnuje
třem oblastem a na závěr absolvuje s týmem
expedici v přírodě
Účastník si program plní ve škole, domě dětí
instituci. Účastník může program plnit také
online.

795

absolventů získalo
ocenění v roce 2019

887

dobrovolných
vedoucích pomáhá
mladým lidem
dosáhnout jejich cílů

241

institucí poskytuje
program ve všech
krajích ČR

Programem účastníka provází zkušený proškolený vedoucí (učitel, trenér, vychovatel)
Absolvent získá prestižní certifikát, který uznávají univerzity i zaměstnavatelé po celém světě

MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY
Program DOFE byl založen ve Velké Británii v roce 1956 princem Philipem, vévodou z Edinburghu. Nyní funguje ve více
než 130 zemích světa a přináší jedinečný a léty ověřený koncept práce s mládeží. Program podporuje britská královská
rodina, jejíž členové pravidelně navštěvují i slavnostní
předávání cen v České republice.
Absolventi programu DOFE na slavnostní ceremonii přebírají
prestižní certifikát a odznak z rukou známých osobností.
Tento mezinárodní certifikát uznává mnoho zahraničních
univerzit a také zaměstnavatelů při výběrovém řízení.

MÉ ZKUŠENOSTI S DOFE

burghu bylo místy náročné, ale
stále na to vzpomínám jako na
jednu z nejlepších zkušeností
mého dospívání. Každému program doporučuji.

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.

Na DOFE mi přišla zajímavá
myšlenka, že aktivity, které dělám
normálně, bych mohla někam
směřovat. Pomohlo mi to zjistit,
čemu se chci v životě věnovat,

Její královská Výsost Kate,
vévodkyně z Cambridge, držitelka
zlaté Ceny vévody z Edinburghu

Karel Helešic, držitel stříbrné
Ceny vévody z Edinburghu,
Hodonín

Kamila Otrubová, držitelka zlaté
Ceny vévody z Edinburghu,
Praha

ÚROVNĚ PROGRAMU

OBLASTI PROGRAMU

Účastníci si v programu vyberou jednu ze 3 úrovní,
které se liší délkou trvání. Začít mohou kteroukoliv
úrovní, mohou absolvovat jen jednu nebo postupně
všechny, jedinou podmínkou je minimální věk.

Účastník si zvolí aktivity ve 3 oblastech, kterým se pravidelně
věnuje 1 hodinu týdně po dobu odpovídající vybrané úrovni.
Čtvrtou oblastí je týmová expedice v přírodě, která probíhá za
dohledu zkušeného dospělého vedoucího.

ZLATO
min.

DOVEDNOST
Zdokonalení v různých činnostech,
rozvoj dovedností i talentu

měsíců
let

STŘÍBRO
min.

měsíců
let

BRONZ
min.

METODIKA
Program je vystavěn na
propracované metodice
a lety ověřené praxi
v práci s mladými lidmi.

měsíců
let

POHYB
Zlepšení fyzické kondice a motivace
ke zdravému životnímu stylu
DOBROVOLNICTVÍ
Rozšíření zájmu o pomoc druhým,
posílení odpovědnosti a charakteru
EXPEDICE
Překonání sebe sama, řešení problémů, komunikace a práce v týmu

OCHRANA A BEZPEČÍ
JSOU NAŠÍ PRIORITOU
DOFE přísně dodržuje principy a zásady pro
práci s mladými lidmi. Dále důrazně dbá
na ochranu a bezpečí mladých při plnění
programu. Každý účastník má zajištěno také
úrazové pojištění od ČRDM.

DOHLED
Všichni vedoucí DOFE (učitelé,
pracovníci s mládeží atd.)
procházejí školeními akreditovanými MŠMT, která odpovídají
mezinárodním standardům
v práci s mládeží.

CO PŘINÁŠÍ DOFE

Zlepšení emoční
pohody a zvýšení
EQ
Zapojení se
do dobrovolnictví
a komunitního
života

Zvýšení zájmu
o životní
prostředí

MLADÝM
LIDEM

Zlepšení
zaměstnatelnosti
a finančního
ohodnocení

účastníků tvrdí, že
jsou díky DOFE lepšími
týmovými hráči

účastníků věří, že
díky DOFE posílili
svůj leadership

Schopnost řešení
problémů a zvládání
nových situací

Zlepšení
fyzické kondice
a zdraví

Zlepšení
komunikačních
dovedností
a práce v týmu

Samostatnost,
vytrvalost
a kreativitu

účastníků tvrdí,
že posílili svou
vytrvalost, odhodlání
a samostatnost

účastníků začalo
více pomáhat
ostatním

účastníků si zlepšilo
organizační
dovednosti

DOFE JE PRO KAŽDÉHO!
rodinou. Pomozte mu začít na sobě pracovat.
Víte o škole, která ještě neposkytuje program DOFE? Pojďme to změnit. Umožníme tak
mnoha mladým lidem získat důležité dovednosti pro budoucí život.
organizace. Více informací o tom, jak nás můžete podpořit, najdete na našem webu.

KONTAKTY
info@dofe.cz

www.dofe.cz

S těmito institucemi máme uzavřena memoranda o spolupráci:

@dofeczech

