
CO JE V DOFE NOVÉHO
Pod vánoční stromeček jsme si v DofE nadělili další memorandum o spolupráci, tentokrát se Zlínským krajem. Ke 
slavnostnímu podpisu došlo 19. prosince a my máme ohromnou radost, že instituce zapojené ve Zlínském kraji 
budou čerpat podporu od kraje.

Během ledna pro vás připravujeme spoustu užitečných videonávodů na práci s ORB. Naším cílem je všem 
zjednodušit používání aplikace, a proto vytváříme videa jak pro vedoucí, tak pro účastníky. Videonávody, které jsme 
pro vás připravili, najdete na našem YouTube kanále: 

Ještě jednou bychom vás chtěli požádat o zapojení se do výzkumu, jehož výsledky nám přinesou informace o 
přínosu programu DofE pro českou společnost. Výzkum je v češtině, je anonymní, jeho vyplnění vám zabere 
20 minut a je určen pro všechny vedoucí a koordinátory DofE. 

Chtěli bychom vás také informovat, že v únoru proběhnou Základní a Expediční školení v anglickém jazyce. Více 
informací a přihlašování najdete zde: 

Přihlašování na Setkání vedoucích a koordinátorů DofE (DofE Leader Camp), je nyní spuštěno, najdete jej na našich 
stránkách

LEDEN 2020

KRÁTKÉ ZPRÁVY

DOFE PŘÍBĚH

Jak být dobrým vedoucím? Na tuhle otázku se v prosinci 
snažilo najít odpověď 14 vedoucích DofE ze 4 různých zemí. 
Národní centrum DofE hostovalo třetí mezinárodní výměnu, 
které se účastnili vedoucí z Bulharska, Litvy, Nizozemí 
a Česka. Čtyřdenní trénink byl zaměřen na posílení 
sebejistoty a pohody v roli vedoucího. Účastníci se učili, jak 
zacházet se stresem, jak správně reflektovat sebe i svoji práci 
a jak být zdravě motivovaný. Díky výměně se také mohli 
inspirovat tím, jak DofE funguje v jiných městech a zemích.

Jak být dobrým vedoucím

http://bit.ly/SVIvyzkum

http://bit.ly/DofEnavody

https://www.dofe.cz/en/trainings/

Závěrečná výměna projektu Erasmus+ proběhne na začátku února v Nizozemí a zúčastní se jí 4 naši zástupci.

http://bit.ly/DofELC20



KALENDÁŘ

www.dofe.cz@dofeczechDofE Czech Republic DofE Award Czech Republic

21.-23. 1.     Veletrh vzdělání Gaudeamus            8. 2.    Adventurous Journey Training Praha

  4. 2.          Základní školení Brno             4. 3.    Základní školení Praha

  5. 2.          Expediční školení Brno             5. 3.    Expediční školení Praha

  7. 2.  Basic DofE Training Praha

Další akce najdete na našem webu >> 

DOFE KLUB
DofE klub zakončil rok 2019 vánočním večírkem a nyní již 
plánuje program na rok 2020. Opět se chystají víkendové 
akce, výlety i neformální setkání. Nejbližší akcí je zimní 
Víkendovka, která se koná 6. až 8. března 2020. Účastníci se 
budou moci seznámit s dalšími členy klubu, zalyžovat si či 
vyrazit na běžky. Zájemci se nyní mohou nezávazně hlásit na 
email 
Informace o všech akcích najdete na stránkách klubu >>

https://dofeklub.wordpress.com/

DOFE 2019

5 100 mladých lidí se v roce 2019 věnovalo dobrovolnictví, pohybu a rozvoji svých dovedností skrze program DofE
2 250 nových účastníků začalo v roce 2019 s programem DofE, nejčastěji se o něm dozvěděli od svého kamaráda 
nebo na Instagramu
750 úspěšných absolventů programu získalo zlatou, stříbrnou nebo bronzovou Cenu vévody z Edinburghu
231 místních center poskytuje program DofE po celé republice. V letošním roce se přidalo 50 nových institucí
887 dospělých vedoucích pomáhá účastníkům dosáhnout jejich cílů, nejčastěji jsou to učitelé, patří mezi ně však i 
firemní dobrovolníci a další

klub@dofe.cz

https://www.dofe.cz/cz/kalendar-akci/


