
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) 

   INÁRODNÍ CENA VÉVODY Z ED 

„Mladí lidé nemusí být nejlepší, aby získali cenu DofE, 

musí si pouze stanovit cíle, které jsou pro ně motivující, 

a potom se svědomitě snažit tyto cíle splnit. Neexistují 

totiž žádné zkratky k dosažení pocitu opravdového 

úspěchu.“ 

 

Jeho královská Výsost princ Philip, vévoda z 

Edinburghu zakladatel programu DofE 

 

 Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je celosvětově rozšířený program 

neformálního vzdělávání. 

 Program DofE má dlouholetou tradici, založil jej v roce 1956 princ Philip, vévoda z 

Edinburghu, manžel britské královny Alžběty II. 

 V České republice funguje od roku 1995. 

 Je určen pro všechny ve věku 13 až 24 let. 

 Jeho úkolem je motivovat a podporovat osobní rozvoj a získávání dovedností, které jsou 

potřebné pro budoucí život a zaměstnání. 

 Účastníci si v programu volí aktivity ve čtyřech oblastech – pohybu, dovednosti, 

dobrovolnictví a expedici. 

 Každý účastník si sám stanovuje aktivity v jednotlivých oblastech a také cíle, kterých chce ve 

svých aktivitách dosáhnout. 

 Doba trvání programu pro žáky základní školy je šest měsíců a dosažení tak bronzové 

úrovně. 

 Účastníci se také na závěr programu vydají v týmu na dobrodružnou expedici do přírody. 

 Po celou dobu trvání programu jim pomáhají vyškolení vedoucí, kteří plní funkci mentora. 

 Po úspěšném splnění svých cílů získávají prestižní, mezinárodně uznávaný certifikát a 

odznak. 

 Svůj certifikát a odznak převezmeš na slavnostní ceremonii z rukou významných osobností. 

 Více informací na  

o https://www.dofe.cz/ 

o https://www.facebook.com/dofeczech 

o https://www.instagram.com/dofeczech/ 

o https://www.youtube.com/user/DofEAwardCZ 

https://www.dofe.cz/
https://www.facebook.com/dofeczech
https://www.instagram.com/dofeczech/
https://www.youtube.com/user/DofEAwardCZ


 

Co přináší DofE mladým lidem 
 

 Schopnost řešit problémy a zvládat nové situace 

 Zlepšení fyzické kondice a zdraví 

 Zlepšení komunikačních dovedností a práce v týmu 

 Samostatnost, vytrvalost a kreativitu 

 Zlepšení zaměstnatelnosti a finančního ohodnocení 

 Zvýšení zájmu o životní prostředí 

 Zapojení se do dobrovolnictví a komunitního života  

 Zlepšení emoční pohody a zvýšení EQ 

 

 

 

Jak se zapojit do programu DofE? 

 Osobně se přihlaste u DofE vedoucích, kterými jsou učitelé Blanka Junková a Vojtěch 

Uchytil a to nejpozději do 26. října 2021. 

  

 


